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Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og 
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139/12 Foreldrebetaling - helårs forsterket SFO tilbud  

140/12 Dagavlastning funksjonshemmede barn - skolens fridager  

141/12 
Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, 
friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg. 

 

142/12 
2013 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale og regionale 
kulturbygg 

 

143/12 
Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole 

 

144/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2012  

145/12 Eiger FK - idrettsbarnehage  
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146/12 Videreføring av samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i Dalane  

147/12 Endring av vedtektene for Dalane Universitets- og Kompetansefond.  

 
 
Avgjøres av utvalget: 

 

148/12 Satsingsområder for grunnskolen for 2013.  

149/12 Uninor AS - verdifastsettelse - private aksjer  

150/12 Skjenkekontroller - Hauen Kro  

151/12 Byteltet - søknad om delvis fritak fra billettavgift  

152/12 Tildeling av 17. mai arrangementet for 2013  

153/12 Referatsaker til formannskapets møte 13.12.2012  

 
 
 
Egersund, 26. november 2012 
 
Leif Erik Egaas 
Ordfører     Leif Broch 
      Utvalgsekretær 
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no 

– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00 
 
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
  

 - Frank Emil Moen (AP)  for  Thusanee Lingeswaran (AP). 
 
I ENKELTSAKER: 

 - Morten Haug(KRF)  for  Solveig Ege Tengesdal  (KRF)  
                 Sak 149/12 - Uninor AS - verdifastsettelse - private aksjer 
  

 - Tom Harry Albertsen /FRP)  for  Tommy Bjellås  (FRP) 
      Sak 150/12 - Skjenkekontroller - Hauen Kro 
 

 - Bjørn Carlsen (H)  for  Leif Erik Egaas  (H) 
               Sak 151/12 - Byteltet - søknad om delvis fritak fra billettavgift 
 
  - Tor Dahle (AP)  for Frank Emil Moen (AP) 
               Sak 151/12 - Byteltet - søknad om delvis fritak fra billettavgift 
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Kommunestyremøte 17. desember Frist for endring: Fredag 23.november 
Partienes gruppemøter 
Parti Sted Dag Dato Tid kl. 
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 6. desember 19:30 
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 3. desember 18:00 
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 4. desember 18:00 
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 10. 

desember 
19:00 

SP Formannskapssalen, rådhuset  Onsdag 5. desember 19:30 
SV Formannskapssalen, rådhuset  Torsdag 6. desember 18:30 
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 6. desember 20:00 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.11.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/2222
Journalpostløpenr.:
12/29190

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
133/12 Formannskapet 13.12.2012

Spørsmål/orienteringer i formannskapets  møte 13.12.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 14.11.2012:
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Saker fra formannskapet som skal videre til 
kommunestyrets møte 17.12.2012 

 
Saksnr.  

Formannskapet 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

   

134/12 101/12 Økonomirapport november 2012 

135/12 102/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016 

136/12 
103/12 Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av 

rusomsorgen 

137/12 104/12 2013 - Bosetting av flyktninger 

138/12 
105/12 Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

139/12 106/12 Foreldrebetaling - helårs forsterket SFO tilbud 

140/12 107/12 Dagavlastning funksjonshemmede barn - skolens fridager 

141/12 
108/12 Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg. 

142/12 
109/12 2013 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale og 

regionale kulturbygg 

143/12 
110/12 Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 

ungdomsskole 

144/12 111/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 

145/12 112/12 Eiger FK - idrettsbarnehage 

146/12 113/12 Videreføring av samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i Dalane 

147/12 
114/12 Endring av vedtektene for Dalane Universitets- og 

Kompetansefond. 

 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, 
vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.11.2012
Arkiv: :FE-240, TI-&14
Arkivsaksnr.:
12/2160
Journalpostløpenr.:
12/29841

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
134/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Økonomirapport november 2012
  

Sammendrag:
En viser til at de økonomirapportene som Eigersund kommune har omfatter flere forhold –
som på mange vis kunne hatt en egen sak. Grunnen til at sakene innarbeides i 
økonomirapportene for Eigersund kommune er:

 Sakene har økonomiske sider / forhold.
 Henger sammen med interne saksbehandlingsressurser og ved å ta dette inn i en 

sak sparers tid og blir behandlet av samme saksbehandler.
Konsekvensene av dette er av økonomirapportene blir lengre (sidemessig). Videre gir det en 
utfordring knyttet opp mot administrativ koordinering i forkant og etterkant.

Økonomirapporten viser til merforbruk ved avdelingene innenfor konkrete forhold. Dette er 
forhold som en klarer å balansere innenfor økonomiske rammer i 2013, men samtidig så 
viser en til at dette er forhold som ikke er lagt inn i rådmannens budsjettforslag for 2013. 
Konklusjonen på dette er at det må foretas endringer internt i organisasjonen eller at det må 
tilføres mer midler – til bla. overtid og ressurskrevende tjenester (barn/elever). Hvis det ikke 
gjøres konkrete forhold knyttet opp mot disse forhold vil konsekvensene bli økte utgifter som 
det ikke er gitt vi klarer å dekke – som vi ser ut til å klare i 2012. En påpeker at det kan være 
forhold som slår negativt ut knyttet opp mot gitte føringer (ved at utgiftene øker).

Videre foreslås det endringer knyttet opp mot skatt og rammetilskudd. Skatteinngangen er 
lavere enn budsjettert. Eigersund kommune arbeider med flere forhold knyttet opp mot 
skatteinngangen for 2012 – dette opp mot Skatt Vest, Fylkesmann i Rogaland og KS. 

En påpeker at i forbindelse med økonomirapporten må en trekke frem at det blir foretatt store 
regnskapsmessige føringer i forbindelse med årsregnskapet – og hvor flere av disse først blir 
kjent i 2013. Dette er forhold som kan slå negativt ut.

Økonomirapporten er for 2012 – og hvor B2013 tar for seg perioden 2013 – 2016.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret (som fatter endelig vedtak).
Da det ikke fremmes kutt/reduksjoner i denne sak fremmes saken ikke for Felles 
Brukerutvalg.
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Rådmannens forslag til vedtak 25.11.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1) Jernhagen barnehage slipper å betale avdrag og rente på ansvarlig lån i 2012. 
2) Utbygging kommunal kunstgrasbane Helleland gjennomføres og hvor følgende 

budsjettmessige endringer foretas:
a) Samlet pris settes til 2.900.000 kroner.
b) Det er Eigersund kommune som er utbygger.
c) Helleland IL står for driften av banen. 
d) Det utarbeides en driftsavtale og en utbyggingsavtale – hvor rådmann får fullmakt til å 

signere og godkjenne avtalene.
e) Budsjettmessig og regnskapsmessig finansiering:

i) Helleland IL betaler EK ett anleggsbidrag på 300.000 kroner.
ii) Helleland IL søker om å få overført 100.000 kroner fra Gavefondet i SR-Bank til 

denne banen – som gis som anleggsbidrag. Dvs. at Helleland IL bidrar med 
400.000 kroner (i kontanter). 

iii) Helleland IL bidrar med dugnad på 330.000 kroner. 
iv) Eigersund kommune søker om 900.000 kroner i spillemidler (oppgitt 

maksgrense). 
v) Mottatt momsrefusjon på prosjektet brukes som egenkapital til prosjekt – 500.000 

kroner. 
vi) Eigersund kommune overfører 770.000 kroner fra prosjekt 1230 ATO Grøne 

Bråden skole.
3) Eigersund kommune foretar ombygging av Slettebø fotballbane – hvor det legges 

kunstgras iht. egen avtale. 
a) Eigersund kommune er utbygger og eier av grunn/bane.
b) Det opprettes ett nytt investeringsprosjekt på totalt 6.525.000 kroner, hvor 

finansieringen er følgende:
i) Mottatt momsrefusjon – 1.300.000 kroner
ii) Anleggsbilag fra EIK Fotball – 5.250.000 kroner.
iii) EIK foretar utbetaling av anleggsbilag fortløpende og fortrinnsvis i forkant av 

utbetaling av større beløp.
iv) EIK Fotball gir informasjon om økonomisk status og soliditet til Eigersund 

kommune.
4) Utbygging av minnelund og gravplass i Gamle Prestegårdsvei gjennomføres ikke. 

Avsatte midler overføres til utbygging av ny gravlund.
5) Følgende driftsmessige endringer foretas:

a) Lønnspotten (ansvar 7490) tilføres 1.450.000 kroner.
b) Manglende vertskommunereduksjon innenfor HO finansieres ved bruk av 

Vertskommunefondet med inntil 1.700.000 kroner.
c) Kultur- og oppvekstavdelingen tilføres 1.000.000 kroner knyttet opp mot 

ressurskrevende tjenester innenfor barn/elever. Midlene avsettes ansvar 2100. Hvis 
det skulle vise seg at avdelingen går i balanse uten å disponere midlene settes 
midlene av på et eget fond for tiltak knyttet opp mot barn/elever med spesielle behov.

d) Avdrag på lån (ansvar 9010) reduseres med 400.000 kroner.
e) Budsjetterte renteutgifter (ansvar 9000) reduseres med 450.000 kroner.
f) Budsjettert skatteinngang for 2012 reduseres med 8.000.000 kroner.
g) Budsjettert rammetilskudd for 2012 økes med 8.700.000 kroner.
h) Budsjettert eiendomsskatt for næring økes med 450.000 kroner i 2012.
i) Budsjettert eiendomsskatt for boliger/fritidseiendommer økes med 450.000 kroner i 

2012.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
For 2012 har følgende økonomiske saker blitt fremlagt:

 Økonomirapport for perioden januar – april 2012
 Økonomirapport for perioden januar – mai 2012 
 Økonomirapport for perioden januar – august 2012 
 Videre lovlighetskontroll for budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015, gjennomført 

av Fylkesmann i Rogaland, lagt frem politisk.
 Rådmannens budsjettforslag for 2013 omhandler flere forhold som er aktuelle for 

både 2012 og 2013 (økonomiske forhold).

Andre opplysninger / fakta i saken:
Økonomirapporten omhandler 2012 – ikke påfølgende år (for påfølgende år viser en til 
rådmannens budsjettforslag).

Tilskudd til private barnehager – klagesaker 2012
PBL har klaget på kommunalt tilskudd til private barnehager i 2012. Dette gjelder følgende 
private barnehager:
 Varden Andelsbarnehage
 Eigerøy barnehage
 Skattekisten kulturbarnehage
 Lykkeliten barnehage

Klagene er tidligere oversendt Fylkesmann i Rogaland (FMRO). Klagebehandlingen er ikke 
sluttført hos FMRO.

FMRO har stadfestet (opprettholdt) Eigersund kommune sitt vedtak om tilskudd for 2012 til 
følgende private barnehager:
 Helleland FUS Barnehage as
 Kiellandskogen FUS Barnehage as
 Robåten FUS Barnehage as

FMRO har videre opphevet vedtak om tilskudd til Hestnes FUS barnehage for 2012 (i brev 
av 31.10.2012). I brev av 19.11.2012 har Eigersund kommune fattet nytt vedtak knyttet opp 
mot tilskudd for 2012 for Hestnes FUS barnehage.

En påpeker at det videre vil være etterberegning for tilskuddene til private barnehager for 
driftsåret 2012 – i forbindelse med årsregnskapsavslutningen for 2012.

Varden Andelsbarnehage – søknad om ekstra tilskudd
Varden Andelsbarnehage har søkt om ekstra tilskudd. En viser til vedlegg. I denne sak er det 
ulike forhold som må vurderes, som omfatter minst følgende forhold:
 Likebehandling overfor andre barnehager.
 Hva klagebehandlingen konkluderer med. 

Dette er forhold som må avklares nærmere og hvor klagebehandlingen må sluttføres – og 
hvor FMRO sin konklusjon vil være avgjørende for eventuelt andre vurderinger og løsninger. 
Hvis forhold rundt dette blir avklart, før kommunestyrets behandling av denne sak, vil 
rådmannen komme tilbake til denne søknad i denne sak. 
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Helleland FUS barnehage as
I forbindelse med at barnehagene Jernhagen og Raketten ble gitt ekstraordinære tilskudd tok 
en opp forhold knyttet opp mot Helleland FUS barnehage as. Den tid at klagesaken til 
Helleland FUS barnehage as ikke var avklart på tidspunkt for vedtak i omtalt sak – ble ikke 
denne barnehage med i vurderingene. Basert på at klagesaken nå er avsluttet holder 
rådmannen med på å innehente informasjon knyttet opp mot flere forhold vedrørende 
Helleland FUS barnehage as. Hvis forhold rundt dette blir avklart, før kommunestyrets 
behandling av denne sak, vil rådmannen komme tilbake til denne søknad i denne sak.

Søknad renteutsettelse Jernhagen barnehage
Den 24.01.2011 ble det gitt ett ansvarlig lån til Jernhagen barnehage på 300.000 kroner. Iht. 
avtale skal det betales årlig rente på dette lån (som skal tilbakebetales senest 15.11.2013). 
Iht. avtale skulle et avdrag på 100.000 kroner nedbetales i 2012. I 2011 slapp Jernhagen 
barnehage å betale rente – iht. søknad. Jernhagen barnehage søker om å slippe å betale 
rente og avdrag i 2012 – knyttet opp mot økonomisk situasjon. Det er kun Jernhagen 
barnehage som har ett kommunalt ansvarlig lån.

Rådmannen innstiller på at Jernhagen barnehage slipper å betale avdrag og rente på 
ansvarlig lån i 2012. 

Søknad om forlenget kommunal garanti
Pinsemenigheten Evangeliehuset fikk i forbindelse med byggeprosjekt i Åsane en kommunal 
garanti fra Eigersund kommune på  20.000.000 kr.  Forutsetning har da vært 2 års 
avdragsfrihet på lån i Kommunalbanken og en nedbetalingstid på 18 år.  Avdragsfriheten 
utløper 01.02.2013 med forfall for første avdrag i slutten av august 2013.

Pinsemenigheten Evangeliehuset søker om at garantitiden utvides til 30 år med virkning fra 
01.02.2013 og til 01.02.2043 (en viser til vedlegg). I denne sak er rådmannen i 
utgangspunktet positiv, men det er gitte forhold som vi ikke har fått avklart (knyttet opp mot 
Kommunalbanken og FMRO). Rådmannen arbeider derfor parallelt med dette forhold og 
politisk behandling av nevnte sak. Rådmannen legger opp til å komme med mer informasjon 
om denne sak til politisk behandling (notat til formannskap eller kommunestyre). 

Utbygging kunstgrasbane Slettebø
En viser til egen sak. I epost datert 30.10.12 skriver EIK:

EIK fotball ønsker som tidligere informert å legge kunstgras på " bakkebøbanen". EIK fotball og 
Eigersund kommune er pr i dag i siste fase med en leiekontrakt / avtale rundt denne banen som forsatt 
skal være i kommunens eie. EIK fotball vil kun ha en langsiktig leieavtale.

Da Eigersund kommune er den reelle eier til anlegget, ønsker EIK fotball å finansiere denne nye 
kunstgressbanen på samme måte som tribuneanlegget på Husabø. Dvs at alle regninger vedr. prosjektet 
blir belastet Eigersund kommune som fører disse utgiftene på vanlig måte med fradrag for mva. 
Eigersund kommune får deretter løpende refundert nettobeløp av EIK fotball. Eigersund kommunes 
kostnad i dette prosjektet vil dermed være kr 0.

Vi mener at finansieringsform på Bakkebø prosjektet , som tribuneanlegg på Husabø , ikke har noe å si 
på momsrefusjonsordningen. Dvs. at hvordan vi finansierer prosjektet ikke skal påvirke 
momsrefusjonen. Viser til at dette anlegget kan disponeres av ”alle” – menigmann, tilreisende lag, 
andre lag i Eigersund kommune etc.

Kostnadsoverslag eks mva er beregnet til ca 5.248'
1. Grunnarbeider utføres av Bertelsen og Garpestad. Anbud gitt pr. 12.oktober kr. 2.592.596 
2. Lys med master ferdig montert kr. 600.000 
3. Banedekke inklusiv pad/drenering kr. 1.565.000 
4. 6 meters gjerde på 2 kortsider og langside jernbane kr. 245.000 
5. 1,10 meters gjerde langside mot Bakkebø kr. 45.000 
6. Tribune ( 2 trinns aula 50 løpemeter med innbytterboks ) kr. 200.000
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I forbindelse med andre saker har vi avklart de forhold som EIK trekker frem i sin epost (og 
hvor vi har oversendt dette tidligere til EIK). Momsen i prosjektet vil utgjøre 1,3 millioner 
kroner. Basert på at dette er og vil på kommunal grunn og hvor EIK vil leie banen er dette 
fortsatt kommunal eiendom. Finansiering skal ikke være et moment i refusjonsordningen –
da det er vi som eier grunn/bane. Det er viktig at vi dog er utbygger. Basert på følgende 
forhold mener rådmannen at dette er en løsning som bør gjennomføres. Det er dog viktig at 
finansiering skjer fortløpende og hvor Eigersund kommune får informasjon knyttet opp mot 
finansiell løsning fra EIK sin side.

 Eigersund kommune foretar ombygging av Slettebø fotballbane – hvor det legges 
kunstgras. Det opprettes ett nytt investeringsprosjekt på totalt 6.525.000 kroner, hvor 
finansieringen er følgende:

 Mottatt momsrefusjon – 1.300.000 kroner
 Anleggsbilag fra EIK Fotball – 5.250.000 kroner.
 EIK foretar utbetaling av anleggsbilag fortløpende og fortrinnsvis i forkant av 

utbetaling av større beløp.
 EIK Fotball gir informasjon om økonomisk status og soliditet til Eigersund kommune.

For vurderinger av risiko viser en til tidligere sak.

Utbygging kunstgrasbane Helleland
Dette er et forhold som rådmannen går gjennom i rådmannens budsjettforslag for 2013. 

Rådmannen er positivt til å legge en kunstgrasbane på den kommunale grusbanen ved 
Helleland skole. Denne banene kan da brukes av skolen og etter skole – samdrift. Basert på 
møte med Helleland IL har rådmannen sett på hvordan eventuelt kan finansieres og 
realiseres. 

Utgiftene til prosjektet er anslått til:
 2.054.000 kr til kunstgress 
 Diverse oppgaver innenfor dugnad (alternativet er kjøp) – 332.000 kr 
 Total kostnad 2.386.000 kr. 
 I tillegg kommer det mva. Så avhenger det hva en regner mva av. I dette tilfelle tar en 

utgangspunkt i de faktiske utgiftene på 2.054.000 kroner – hvor da mva utgjør 
513.500 kr. I praksis må en ta høyde for noe mindre mva inn (refusjon). 

 Samlet pris blir da 2.899.500 kroner. 
 Iht. informasjon kan dugnad regnes med som en utgift i søknad om spillemidler 

(tippemidler). 

Regnskapsmessig finansiering:
1) Helleland IL betaler EK ett anleggsbidrag (gave) på 300.000 krroner.
2) Helleland IL søker om å få overført 100.000 kroner fra Gavefondet i SR-Bank til 

denne banen – som gis som anleggsbidrag. Dvs. at Helleland IL bidrar med 400.000 
kroner (i kontanter). 

3) Helleland IL bidrar med dugnad på 332.000 kroner. 
4) Eigersund kommune søker om 900.000 kroner i spillemidler (oppgitt maksgrense). 

Eigersund kommune må søke om søke om spillemidler innen 01.11.2012. 
Forutsetningen er at vi kan søke og ha grunn til å tro at vi får spillemidler. Prosjektet 
er innarbeidet i Idrettsrådets forslag – som punkt nr 13. Det vil gå flere år før 
spillemidler blir utbetalt. Dette er et forhold som har vært med i rådmannens 
vurderinger – fra dag 1. 

5) All momsrefusjon går til dette prosjekt – 500.000 kroner. Merk at det er gitte 
kostnader som ikke blir omfattet av momsrefusjonsordningen for kommunene. 
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Forutsetningene for dette er at banen vil være kommunal og bygges på kommunal 
eiendom.

6) Eigersund kommune overfører 770.000 kroner fra andre prosjekt 1230 ATO Grøne 
Bråden skole (ser ut til å ha et mindreforbruk på 2 millioner kroner).

7) Helleland IL må stå for driften av banen. 
8) Beløpene er avrundet til hele tusen kroner.
9) Partene er enige i hovedtrekkene, men avtale må utarbeides og godkjennes av 

kommunestyret.
10) Det er Eigersund kommune som er utbygger.

Dette er et forhold som rådmannen foreslår innarbeidet for 2012 – hvor da finansiering blir 
foreslått. Ubrukte midler blir overført 2013.

Utbygging kunstgrasbane Hellvik
Rådmannen er positiv til å gjøre tilsvarende forhold overfor Hellvik idrettslag. En påpeker at 
dette da må skje på kommunal grunn og at det er Eigersund kommune som er utbygger. 
Rådmannen viser til at vi her snakker om en 7-bane (samme beløp) og ikke en 11-bane til 7 
– 8 millioner kroner. Det er også ønskelig at banen primært sett blir bygget på dagens 
grusbane på Hellvik skole. På denne måten kunne en fått til en vellykket samdrift.

Avsetning av midler vil en arbeide for å realisere i forbindelse med årsregnskapet for 2011.

Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei
En viser til brev fra Eigersund kirkelige fellesråd datert 23.10.12. I brevet ber kirkevergen om 
at Eigersund kommune konkretiserer sine ønsker angående bruken av området. Det er totalt 
avsatt 200.000 kroner til prosjektet og foreslått en økt avsetning på 200.000 kroner i B2013. 
Dvs. en samlet avsetning på 400.000 kroner. Ny gjennomgang viser at kostnadene kan 
komme på over 500.000 kroner. Basert på annen informasjon er det forhold som tilsier at det 
må innarbeides drenering – hvor da utgiftene vil øke betydelig. Sistnevnte forhold har en ikke 
konkludert endelig med.

Basert på følgende forhold:
 Økonomiske utgifter.
 Mulig park/lekeplass/utvidelse for skolene på Husabø.
 Samling av minnelund på ny gravlund.
 Ny gravlund vil ha egen minnelund (ergo så ville en da fått to minnelunder)

På denne bakgrunn foreslår rådmann at prosjektet stoppes. Avsatte midler foreslås overført 
til ny gravlund.

Tilskudd andre trossamfunn
Det utbetales (i disse dager) ut 774.000 kroner i tilskudd til totalt 58 andre trossamfunn. 
Totalt omfatter dette 1.811 medlemmer. Beregningene tar utgangspunkt i utgifter som 
Eigersund kommune har knyttet opp mot kirkedrift (gravlund holdes utenfor).
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Saksbehandlers vurderinger:
Den økonomiske situasjonen - drift – viser følgende:

Øk. Status pr 25.11.2012 Regnskap Bud Avvik kr % forbruk Regnskap Endring kr

Driftsmessige forhold 2012 2012 R12-B12 av tot bud 2011 R12-R11

1 SENTRALADM. 40 691 53 729 -13 038 76 50 699 -10 008

2 SKOLE- OG OPPVEKST 290 069 310 720 -20 651 93 293 091 -3 021

3 HELSE & OMSORG 288 366 318 134 -29 768 91 296 480 -8 114
5 KULTUR 10 786 12 197 -1 411 88 11 303 -517

6 MILJØAVDELING 33 340 68 411 -35 071 49 64 627 -31 286
7 DIV. FELLESUTGIFTER -7 468 -2 697 -4 771 277 -23 -7 445

8 SKATT/RAMME/ETC -675 273 -789 867 114 594 86 -735 909 60 636
9 FINANSPOSTER 21 457 29 373 -7 916 73 19 732 1 724

T O T A L T 1 969 0 1 969 0 0 1 969
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner – for perioden januar - november.

I denne sammenheng er det interessant å se på regnskapsmessige føringer på inntekter og 
utgifter den enkelte måned, noe tabellen nedenfor viser (driftsbudsjettet).

Regnskapsmessige føringer pr mnd
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Utgifter Inntekter

Når det gjelder desember har en brukt 2011 som måned, men utslagene vil være tilsvarende 
i 2012. Det oversikten viser er at det foretas et omfattende antall transaksjoner i desember, 
som har betydelig påvirkning på regnskapsresultat (noe som også er meningen å vise i 
denne sak). Flere av disse føringene – bla. knyttet opp mot pensjon – blir ikke klar før 
januar/februar 2013. Ut fra dette er desember en viktig regnskapsmåned.

Økonomisk tilbakemelding fra avdelingene – drift:

Sentraladministrasjon
Samlet sett ser avdelingen ut for å gå i balanse i 2012. Detaljene viser et merforbruk innenfor 
flere områder (spesielt IKT), men ledige stillinger gjør at det kan se ut for at avdelingen skal 
kunne dekke merforbruket innenfor egne rammer.

Kultur- og oppvekstavdelingen
Den tidligere Levekårsavdelingen – Kultur, melder om et mulig merforbruk knyttet opp mot 
utskifting av mikrofoner (tilsvarende 100.000 kroner). En viser til at dette er et forhold som 
enheten må finne inndekning til selv innenfor økonomiske rammer – herunder for 
detaljbudsjettet for 2013.

Side 12 av 298



8

Når det gjelder avdelingen rapporterer en om et merforbruk på 6,2 millioner kroner for 
perioden januar – november. Dette omfatter følgende forhold:
 Tiltak for elever med behov for ekstra hjelp – dette omfatter også tidligere klagesaker 

som er blitt behandlet av FMRO – og hvor Eigersund kommune ikke har fått medhold.
 Økte utgifter knyttet opp mot støttekontakter og tiltak ved barnevernet (for Eigersund 

kommune).
 Økte utgifter knyttet opp mot enslige mindreårige flyktninger.

I forbindelse med R2011 ble det avsatt to fond knyttet opp mot barnevern – på totalt 1,4
millioner kroner. Disse vil bli disponert i forbindelse med årsoppgjøret for 2012. Videre regner 
avdelingen med økte inntekter på 3 millioner kroner.  Basert på samtaler og gjennomganger 
av økonomisk situasjon må en regne med et merforbruk på 1 million kroner ved avdelingen. 
Rådmannen foreslår at midler avsettes sentralt til avdelingen, men viser samtidig til at disse 
midlene ikke skal disponeres før i årsregnskapstransaksjonene. Hvis det skulle vise seg at 
den økonomiske situasjonen i avdelingen bedres eller går i balanse uten å disponere 
midlene, settes midlene av på et eget fond for tiltak knyttet opp mot barn/elever med 
spesielle behov.

Helse- og omsorgsavdelingen
Avdelingen ser ut for å få et merforbruk på til sammen 1,7 millioner kroner som det kan se ut 
for at vi ikke klarer å dekke innenfor egen ramme. Det er flere områder vi vil få merforbruk på 
samtidig som vi også har områder vi har mindre forbruk på, men hovedårsakene er 
beskrevet nedenfor:
 Diverse poster inkludert sykelønnsrefusjon (økt inntekt): -2.500.000 kr
 Økt overtid: 2.500.000 kr
 Manglende vertskommunereduksjon: 1.700.000 kr

Etter lønnskjøring i november måned ser vi nå nokså tydelig hvordan resultatet på 
lønnsbudsjettet ved avdelingen kommer til å bli. Som beskrevet i tidligere økonomirapporter 
har vi noen poster med betydelig overskridelser på, men også poster med 
mindreforbruk/høyere refusjon enn budsjettert. De største differansene mellom regnskap og 
budsjett er knyttet til helligdagstillegg, vikarutgifter ved sykdom/svangerskap, sykelønns-
refusjon og overtid. I og med høyt forbruk av vikarutgifter ved sykdom/svangerskap får vi 
også høyere refusjon av sykepenger fra NAV, og derfor kan vi se ut for å få balanse mellom 
disse to postene. 

Angående overtid så kan dette bli vanskelig å dekke innenfor egen ramme, men det vil bli 
størrelsen på sykelønnsrefusjon som avgjør om vi klarer dekningen selv. 
Sykelønnsrefusjonen mottar vi etterskuddsvis, og det kan derfor være vanskelig å anslå 
størrelsen på denne. I årets første økonomirapport for perioden januar til mars ble det anslått 
at merforbruk på overtid kunne komme opp i så mye som 2,5 millioner kroner dersom 
avdelingen ikke klarte å sette inn tiltak slik at forbruket ble redusert.

Avdelingen har satt inn tiltak for å begrense bruken, uten at dette har fått nevneverdig effekt. 
Spesielt ved 3 av våre enheter hvor forbruket var høyest har en gått direkte inn med bistand 
for om mulig begrense forbruket til det minimale, mens dessverre kan en ikke totalt sett se 
nevneverdig effekt. 

Det kan nå se ut for at merforbruket på denne posten kan komme opp i 2,5 millioner kroner. 
Det bør nok vurderes å øke budsjettmidlene på denne posten også for 2013, da det kan se 
ut for at med dagens bemanning vil dette forbruket være det ”normale”. Årsakene til 
merforbruket av overtid skyldes delvis overgang til databasert turnusprogram (Notus) som 
gjør at en får bedre oversikt over vaktene. I tillegg rapporterer enheter med lite faglærte 
stillinger om at faglærte i større grad må jobbe overtid for å kunne drive forsvarlig. Også 
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dette at stillinger blir stående ubesatt over lengre tid legger press på gjenstående stillinger i 
form av overtid.

Vi har flere områder som rapporterer om stor arbeidsbelastning. De seneste ukene er 
situasjonen ved Lagård bo- og servicesenter nokså prekær, og akkurat nå leies det inn 
ekstra vakt ved Bekkefaret (1 etg). Årsaken er urolige brukere og brukere med stort
pleiebehov, og det blir for liten bemanning med 2 personer på kveldstid med 9-10 pasienter. 

For å balansere driften må vi disponere 1,7 millioner kroner fra Vertskommunefondet (hvor 
det ble avsatt 2.806.000 kroner i 2011).

Teknisk avdeling
Samlet sett ser avdelingen ut for å gå i balanse i 2012. Detaljene viser et merforbruk innenfor 
flere områder, men diverse ledige stillinger samt høyere inntekter gjør at det kan se ut for at 
avdelingen skal kunne dekke merforbruket innenfor egne rammer.

Kap. 7 – Felles poster
Basert på gjennomgang må en foreta følgende endringer:

 Lønnsposten må tilføres 1.050.000 kroner knyttet opp mot ett dyrere lønnsoppgjør 
enn statens anslag.

 I forbindelse med arbeidstidsavtalen for lærere (SFS-2213) som i første omgang 
gjelder til 31.12.2012 (men er forlenget ett år), er det i pkt. 6 Bestemmelser om 
tidsressurser sagt: ”ressurs til lærere med en byrdefull arbeidssituasjon fastsettes til 2 
årsrammetimer (60 min) pr. elev ved den enkelte grunnskole”. Utgiftene for 2012 er 
beregnet til 400.000 kroner. Forholdet er lagt inn i B2013. Det er Skolekontoret som 
har foretatt forhandlingene i Eigersund kommune.

Kap. 8 – Skatt og rammetilskudd 
Basert på gjennomgang må en foreta følgende endringer:
 Budsjettert skatteinngang for 2012 må reduseres med 8 millioner kroner. 

o Skatteveksten for kommunene har blitt beregnet til følgende økning (i forhold 
til faktisk skatteinngang for 2011):

o Anslag i statsbudsjettet for 2012 – 2,9%
o Anslag i revidert nasjonalbudsjett 2012 – 4,5%
o Anslag i forslag til statsbudsjett for 2013 – 6,5%
o Ved utgangen av oktober 2012 er skatteøkningen (i forhold til 2011) 2,43% for 

Eigersund kommune. 
o Vi ligger 6 millioner kroner lavere enn budsjettert skatteanslag. Videre kommer 

det en justering knyttet opp mot omfordelinger knyttet opp mot tidligere år. 
Beregningene foretas i slutten av november – og er ikke foretatt i skrivende 
stund. Dog så har vi fått informasjon som går på at vi må forvente en 
reduksjon. Denne er lagt inn med 2 millioner kroner i følgende oppsett, men 
kan være lagt for lav (basert på omfordeling og høyt budsjettert skatteinngang 
for desember 2012). Dvs. at skatteinngangen skulle ha blitt justert ytterligere 
ned, noe som kan gi store økonomiske følger for 2012.

 Basert på endringer i skatteinngangen for kommunene (nytt anslag) og Eigersund 
kommune viser beregningene at anslag på rammetilskuddet kan økes med 8,7 
millioner kroner for 2012. Dette henger sammen med føringer i revidert 
nasjonalbudsjett 2012 og signaler på skatteinngang 2012.

 Eiendomsskatten kan justeres opp med totalt 900.000 kroner, fordelt likt på næring 
og bolig/fritidsboliger.
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Det ser foreløpig ut som om tilskudd for mottak av flyktninger kan bli ca. 500.000 kroner 
lavere enn budsjettert. Det foreslås ikke endringer i denne sak  - da dette forhold vil bli sett 
opp mot andre poster/konto som har mindreforbruk

Kap.9 – Finansposter
Basert på forskjøvet låneopptak 2012 foreslås følgende budsjettendringer:
 Renteutgiftene reduseres med 500.000 kroner
 Avdragsbetaling reduseres med 400.000 kroner

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold;
Drift - Endringer Avd Ansvar 2012

Budsjettert overskudd 2012 -123

Endringer i utgiftene
Lønnspotten Kap 7 7490 1 050

Lønnspotten Kap 7 7490 400
Merforbruk HO HO 3100 1 700

Merforbruk skole Skole 2100 1 000
Redusert avdrag Kap 9 9010 -400

Redusert rente Kap 9 9000 -450

Sum økte kostnader 3 300

Endringer i inntektene
Skatteinngang Kap 8 8000 8 000

Rammetilskudd Kap 8 8040 -8 700
Bruk av Vertskommunefondet HO 3100 -1 700

Eiendomsskatt Kap 8 8010 -450
Eiendomsskatt Kap 8 8010 -450

Sum økte inntekter -3 300

Justert budsjett underskudd -123

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett 0
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

P1230 ATO Grøne Bråden skole -770
Kunstgrasbane Helleland skole 770
Sum 0
Alle tall i hele tusen kroner.

~ o ~

Alternative løsninger:
Foreslå endringer i rådmannens forslag til budsjettendringer.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
255455 Søknad kommunal garanti.docx
255454 Regnskap pr. 31.08.2012 og budsjett 2013.xlsx
254805 Økonomisk situasjon for Varden andelsbarnehage
255460 Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei
255462 Ansvarlig lån - Jernhagen barnehage

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

5 I 02.11.2012
Den norske kirke 
v/kirkevergen

Gravplassen i Gamle Prestegårdsvei

2 U 12.11.2012 Helse Stavanger
Amortiseringstilskudd 2012 - til Eigersund 
kommune

4 I 15.11.2012 Per Bjarne Audenby Søknad kommunal garanti

6 I 19.11.2012
Styreleder Jernhagen 
Barnehage

Ansvarlig lån - Jernhagen barnehage

Parter i saken:
1) Eigersund kommune
2) Varden Andelsbarnehage
3) Eigersund kirkelige fellesråd
4) Jernhagen barnehage
5) EIK Fotball
6) Pinsemenigheten Evangeliehuset 
7) Helleland FUS barnehage as
8) Fylkesmann i Rogaland
9) Kommunalbanken
10) Helleland IL
11) Hellvik IL
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________________________________________________________________ 

Fra:  oddvar.holland@akersolutions.com 

Sendt: 19.11.2012 
Til:  Tore L.  Oliversen 
Kopi: odd.refsland@akersolutions.com;Jernhagen barnehage 
Emne: Ansvarlig lån 
________________________________________________________________ 

 Hei

Jeg viser til avtale fra 24.01.2011 ang. ansvarlig lån til Jernhagen barnehage - fra Eigersund kommune. 
Jernhagen barnehage ble gitt et ansvarlig lån på 300.000 kroner - som skulle innfris senest 15.11.2013.

I 2011 slapp Jernhagen barnehage å betale rente på lånet (etter søknad). Søker med dette om at 
Jernhagen barnehage slipper å betale rente og avdrag (iht. avtalen) for 2012. Årsaken er knyttet opp mot 
økonomisk situasjon og det å sikre likviditet i barnehagen.

Mvh

Oddvar Hølland

Styreleder

Jernahagen Barnehage

This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from 
disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any 
reading, use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this e-mail or associated attachments is 
strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender immediately by replying to 
this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.11.2012
Arkiv: :FA-F60, TI-&30
Arkivsaksnr.:
12/2054
Journalpostløpenr.:
12/29118

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Jan Petter Leidland
Førstekonsulent
51 46 80 24
jan.petter.leidland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
036/12 Felles brukerutvalg 05.12.2012
135/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016
  

Sammendrag:
Arbeidet med revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan har denne gangen fått en uvanlig 
form og utviklet seg til å bli en spesielt omfattende prosess. Det henger ikke minst sammen 
med at Eigersund kommune vedtok å engasjere IRIS til å gjennomføre en ekstern evaluering 
av rusomsorgstjenestene i kommunen. Formannskapet tildelte oppdraget den 18. april d.å. 
Sluttrapporten kunne imidlertid ikke leveres før 10. oktober. Dette medførte blant annet at 
behandlingen av de reviderte alkoholpolitiske retningslinjene måtte behandles separat fra 
den rusmiddelpolitiske handlingsplanen. Kommunestyret vedtok dermed de alkoholpolitiske 
retningslinjene den 25. juni. I tillegg innebar den sene ferdigstillelsen av IRIS-rapporten at 
plangruppen hadde minimalt med till å ferdigstille handlingsplanen før høring 23. oktober. 
IRIS-rapportens hovedføringer måtte nødvendigvis innarbeides i denne planen.
Når det gjelder selve handlingsplanen preges den av sterk intensivering av innsatsing av det
forebyggende arbeidet mot barn og unge. Det samme gjelder tidlig intervensjon. I tillegg 
fremgår det av planen at det nåværende arbeidet innen rusomsorgen preges av fragmenterte 
og lite koordinerte tjenester. Som en konsekvens av denne erkjennelsen, som fullt ut 
bekreftes i IRIS-rapporten har plangruppen utarbeidet et forslag til ny organisasjonsmodell 
for rusomsorgen i kommunen.

Saksgang:
Rådmannen innstiller til Felles brukerutvalg og Formannskapet. Formannskapet innstiller til 
Kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012:
1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt.
2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens 

arbeid i planperioden.
3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 

videreføres.
4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016

1. Innledning
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2013-16 er utarbeidet av en tverrfaglig 
plangruppe. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan har vært til offentlig ettersyn som 
temaplan. Planen fremmes nå for endelig politisk behandling. Alkoholpolitiske retningslinjer 
for Eigersund kommune, som vanligvis behandles som en del av rusmiddelpolitisk 
handlingsplan, er imidlertid behandlet av Formannskap og Kommunestyret i juni d.å.

1.1. Status og plansammenheng i forhold til budsjett og økonomiplan -
rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16
Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en temaplan og er ikke juridisk bindende for kommunen. 
Planen er retningsgivende og skal legges til grunn for sektorens prioriteringer i planperioden 
og dennes innspill til budsjett og økonomiplan. Endelige prioriteringer og avveininger mellom 
ulike tiltak skjer i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. 

Planen viser behov og vurderinger for et ønsket tjenestetilbud - som tar utgangspunkt i de 
behov som blir vurdert som faktiske (fra avdeling, mottakere av tjenester, arbeidsgruppe og 
ressurspersoner). Generelt sett kan slik vurdering bli for omfattende i forhold til Eigersund 
kommune sin økonomiske situasjon. Det vil derfor vanligvis være vanskelig å gjennomføre 
alle de skisserte tiltak eller endringer i tjenesteproduksjonen. Når rådmannens 
budsjettforslag legges frem må det prioriteres mellom mange gode formål, tiltak og tilbud. 
Disse forhold må vurderes opp mot de faktiske inntekter vi har. Det vil ikke være økonomisk 
rom for å gjennomføre alt. Innenfor gitte områder må en videre foreslå driftsmessige 
reduksjoner og kutt. Dette er forhold som hele tiden må vurderes opp mot hverandre. 

Slik sett bør en fremover vurdere hvilke økonomiske rammer tema og sektor planer skal ha –
både i forkant av at planene utarbeides og underveis i planprosessen. Rådmannen legger 
opp til en tettere samordning i forhold til dette fremover. 

Samtidig skal tema og sektor planer vise de faktiske og faglig begrunnede behovene som 
skal til for at en skal ha et tjenestetilbud i tråd med lov og regelverk og som er faglig 
forsvarlig. Dette er et spenningsfelt som en må akseptere og som er en del av plansystemet. 
Disse planene er retningsgivende for sektorenes prioriteringer og er ikke bindende for 
kommunen. En slik løpende økonomisk vurdering vil begrense de vurderinger som er 
skissert, men samtidig ikke skape for "urealistiske forventninger". Når det gjelder skisserte 
utgifter så må disse vurderes løpende i budsjett og økonomiplansammenheng) - og når de 
ulike tiltakene eventuelt kan realiseres (herunder om det vil være mulig å gjennomføre 
tiltakene). Ut fra dette vil det nødvendigvis være forskjeller mellom plan og budsjettforslag. 
Dette er også tilfelle for rådmannens budsjettforslag for 2013. Den foreliggende planen skiller 
seg særlig på et punkt fra rådmannens budsjettforslag. Dette gjelder tilbud om dagtilbud som 
også er satt opp med behov også i 2013. Dette er en ren faglige vurdering og prioriteringene 
må uansett skje i forbindelse med budsjettbehandlingen, der en ser alle tiltak i kommunen i 
sammenheng.  

1.1 Om prosessen angående IRIS-rapport, alkoholpolitiske retningslinjer og den 
rusmiddelpolitiske handlingsplanen
Arbeidet med Eigersund kommunes ruspolitiske handlingsplan for 2013-16 har denne 
gangen fått en helt uvanlig form. Mange ulike og til dels spesielle forhold har bidratt til dette. 
Nedenfor redegjøres det litt nærmere om bakgrunnen. 

Administrasjonens opprinnelige utgangspunkt foran rulleringen av rusmiddelpolitisk 
handlingsplan var at det kom til å bli et arbeid av relativt begrenset omfang. Blant annet fordi 
det økonomiske handlingsrommet var lite og fordi en ønsket å fokusere på de interne 
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organisatoriske forholdene mellom alle de ulike tiltak og tjenester som har en rolle å spille i 
den samlede rusomsorgen. Det har lenge vært et behov for å få til en vesentlig bedre 
samhandling mellom disse. Videre var tanken at dette arbeidet burde resultere i en ny 
organisasjonsmodell for rustjenestene. Det virket logisk at dette kunne gjennomføres 
samtidig med at levekårsavdelingen ble delt i en helse- og omsorgsdel og en skole- og 
oppvekstdel.

Men slik skulle det ikke gå. Mot slutten av 2011 kom det frem opplysninger om at 
Maigården, det viktigste botilbudet for rusmisbrukere i Eigersund kommune, ikke fungerte 
etter intensjonene. Tjenesteleder for psykisk helsevern/rusomsorgen beskrev og 
problematiserte de store utfordringene som rusomsorgen nå stod oppe i. Han konkluderte 
med at vi ikke hadde fått til rusomsorgen i Eigersund kommune 

Forskningsleder Sverre Nesvåg i KORFOR (Regionalt kompetansesenter for 
rusmiddelforskning) gikk i fortsettelsen hardt ut og karakteriserte tilbudet på Maigården som
uforsvarlig. Forholdene ved Maigården ble vurdert som såpass alarmerende at kommunens 
politiske og administrative ledelse i etterkant hadde et eget møte med Sverre Nesvåg. Blant 
annet for å få et klarere bilde av hva han bygget sine konklusjoner på. Nesvåg møtte for 
øvrig også plangruppen i mars d.å.

I kommunestyrets budsjettmøte i desember 2011 ble det vedtatt å gjennomføre en
ekstern evalueringsprosess når det gjaldt status for rusomsorgen i Eigersund kommune. 
Etter en anbudsprosess godkjente Formannskapet den 18. april d.å. tildelingen av oppdraget 
til IRIS (International Research Institute of Stavanger). Det fremgikk av prosjektplanen fra 
IRIS at sluttrapporten ikke ville før den 10. oktober 2012. Det ligger i sakens natur at funnene 
og konklusjonene i sluttrapporten ville legge tydelige føringer for det videre arbeidet med 
rusomsorgen i Eigersund kommunen. Også hva gjelder innholdet i den rusmiddelpolitiske 
handlingsplanen for 2013-2016. Men det sene tidspunktet for ferdigstillelsen av IRIS 
rapporten fikk betydelige konsekvenser for det videre arbeidet med rusmiddelpolitisk 
handlingsplan. Blant annet måtte behandlingen av handlingsplan og alkoholpolitiske 
retningslinjer (lovforankret tidsfrist pr. 30.06) foregå separat. Plangruppen måtte dermed 
fokusere på arbeidet med de alkoholpolitiske retningslinjene før sommerferien og selve 
handlingsplanen gjennom høsten. I tillegg fikk plangruppen meget kort tid på seg til å 
utarbeide selve handlingsplanen da den måtte på høring senest den 23. oktober. 

På denne bakgrunnen kan tidslinjen for arbeidet med IRIS rapporten, handlingsplanen og de 
alkoholpolitiske retningslinjer gjennom det siste året, fremstilles på følgende måte:

2011
Desember: Kommunestyrevedtak om ekstern evaluering av rusomsorgen.

2012
28. mars: Plangruppen for rusmiddelpolitisk handlingsplan starter sitt arbeid.
18. april: Formannskapet godkjenner tildeling av oppdrag om ekstern evaluering av 

Rusomsorgen i Eigersund kommune til IRIS.
27. april: Forslag til nye alkoholpolitiske retningslinjer legges ut på høring med uttale 

frist til 16. mai.
25. juni: Kommunestyret vedtar nye alkoholpolitiske retningslinjer.
August: En foreløpig kortversjon av foreløpige funn oversendes Eigersund kommune 

Fra IRIS.
September: Hovedarbeidet avsluttes fra IRIS.  
01. oktober: Frelsesarmeen sier opp avtalen angående drift av Fyrlyssenteret.
10. oktober: Sluttrapport fra IRIS oversendes fra IRIS.
23. oktober: Plangruppen sender ut forslag til ruspolitisk handlingsplan legges ut på 

høring med frist for uttaler til 16. november.
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1. november: Budsjettet for 2013 fremlegges.
21. november: Avslutning av planarbeidet. Bearbeidet plan til politisk behandling.
17. desember: Kommunestyret behandler Rusmiddelpolitisk handlingsplan og IRIS 

rapporten.

2. Rusmiddelpolitisk handlingsplan og budsjettforslag for 2013.
Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for perioden 2013-2016 er en temaplan der 
plangruppen i sitt arbeid har lagt til grunn en opptrapping av satsingen på rusomsorgen i den 
kommende fireårsperioden. Både hva gjelder personalressurser, ny organisasjonsmodell
med fokus på bedre internt samarbeid og samspill, sterkt fokus på forebygging og tidlig 
intervensjon, satsing på kompetanseutvikling, vitalisering av SLT-arbeidet og bedre 
samarbeid med eksterne tjenester. I skrivende øyeblikk er det dog slik at budsjettforslaget for 
2013 ikke innholder forslag om økt ressursramme for rusomsorgen. Plangruppen har forsøkt 
å ta hensyn til dette i sitt arbeid. Men hovedtenkningen i handlingsplanen er at det er helt 
nødvendig å satse på å bygge opp rusomsorgen gjennom fireårsperioden.

Som nevnt er rusmiddelpolitisk handlingsplan en temaplan som skal formulere mål, angi 
retningen og foreslå ønskede tiltak i planperioden. Men på vanlig måte for temaplaner er 
gjennomføringsgraden avhengig av at tiltakene blir prioritert i årsbudsjett og økonomisk  
handlingsplan for perioden 2013 – 2016.

Foreliggende forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2013 -16 er et 
omfattende og ganske så detaljert dokument. Det vil ikke være naturlig å bruke mye plass på 
å omtale innholdet i planforslaget i detalj. Isteden vil det i denne delen av saksforelegget bli 
gitt en nærmere omtale av den overordnede tenkningen som ligger til grunn for den 
rusmiddelpolitiske handlingsplanen. I tillegg er noen av hovedsatsingsområdene omtalt med 
kobling til nasjonale strategier.

2.1 Nasjonale føringer med lokale konsekvenser
I Stortingsmelding 30 (juni 2012) omtales hovedsatsingsområdene innen en helhetlig 
rusmiddelpolitikk for de kommende årene. Disse er:

 Forebygging og tidlig innsats
 Samhandling – tjenester som jobber sammen (nærmere omtalt ovenfor)
 Økt kompetanse og bedre kvalitet.
 Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall
 Innsats for pårørende og mot passiv drikking

2.2 Om den grunnleggende forståelsen som ligger til grunn for arbeidet med ny 
rusmiddelpolitisk handlingsplan
Det foreligger nå en klar erkjennelse i Eigersund kommune om at en har hatt (kfr. blant annet 
satsingen på ”Rusprosjektet fra 2007” med blant annet 8 nye bemannede boliger) og fortsatt 
står foran store utfordringer innen rusomsorgen i årene fremover. 

Ut fra blant annet den debatten som har vært det siste året og på bakgrunn av den 
foreliggende evalueringsrapporten fra IRIS, må en nå etter plangruppens vurdering 
konkludere med at Eigersund kommune ikke har lykkes med de siste årenes innsats innen 
rusomsorgen Spesielt hva gjelder de bemannede boligtiltakene, samspillet mellom NAV og 
øvrige kommunale rustjenester og når det gjelder å bygge opp og implementere en 
hensiktsmessig organisering av tjenestene innen rusomsorgen som helhet. Det bør dog 
understrekes her at det synes som en i Eigersund kommune har lykkes bra med mye av det 
forebyggende arbeidet. Dette vil bli nærmere omtalt senere i saksforelegget. 

2.3 Bakgrunn for forslag om ny organisasjonsmodell for psykisk helsetjeneste/
rusomsorgen
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Stortingsmelding 30 (2011-12) er ikke minst opptatt av at det innen rusomsorgen sikres at 
brukerne møter helhetlige og tigjengelige tjenester. I meldingen beskrives utfordringene på 
følgende måte: 

”Disse (tjenestene) skal bygge på et sterkt bruker- og mestringsperspektiv. Det understrekes 
samtidig at samhandlingsreformens mål skal etterleves også på rusfeltet. Det skal legges til 
rette for å styrke kommunale tjenester, kombinert med en tilgjengelig, desentralisert og 
understøttende spesialisthelsetjeneste. Fremtidens tjenestetilbud skal være tilgjengelig, 
kunnskapsbasert, individuelt tilpasset, samordnet og kontimuerlig.”

I plangruppens arbeid med forslag til ny organisasjonsmodell for rustjenestene er det videre 
lagt til grunn at tilstander knyttet til rus er i dag anerkjent som lidelser eller sykdom. Altså er 
helseperspektivet helt tydelig. Også i det relevante lovverket. Som en konsekvens av dette 
peker psykisk helsetjeneste/rusomsorgen i sin høringsuttalelse på nødvendigheten av å 
etablere tiltakskjeder. I Eigersund kommune trenger vi å intensivere innsatsen overfor 
mennesker som debuterer med overdreven bruk av rusmidler. Det er en av grunnene til at 
alle tiltak som har med rus å gjøre, bør samles opp mot én enhet. Forventningen må være at 
en slik enheten skal kunne gi oppfølgning og behandling i forhold til kommunens forpliktelser 
i helselovgivningen. Dette innebærer videre at alle innenfor enheten skal kunne gi 
oppfølgning knyttet til rusmiddelmisbruk. Videre er det en forutsetning at enheten 
samarbeider med instanser på spesialisthelsetjenestenivå i forhold til oppfølging både før, 
under og etter sykehusbehandling. Enheten må samtidig ha et medansvar for 
folkehelseperspektivet i forhold til rus og russkader. 

Russkader gir i seg selv psykiske lidelser samtidig som personer med psykiske lidelser 
bruker rusmidler som substituerende midler. Mennesker med omfattende skader trenger 
særlig oppfølging i forhold til omsorg og tjenester. Dette er for øvrig nærmere omtalt i egen 
sak om oppfølgingen av IRIS rapporten. 

Rusomsorgen i Eigersund kommune fremstår i dag som fragmentert og lite oversiktlig. Etter 
plangruppens oppfatning preges rusomsorgen blant annet av manglende
koordinering. Noe som igjen resulterer igjen i en fragmentert tilnærming til rusarbeidet. Dette 
er forøvrig i overensstemmelse med de vurderingene som fremkommer i IRIS rapporten. Det 
er avgjørende for å lykkes med rusarbeidet at Eigersund kommune nå klarer å få bygget opp 
en rusomsorg som preges av en sammenhengende kjede av differensierte tiltak. Og som 
reelt kan ivareta behovene for blant annet boligtilbud, dagtilbud, behandling, forebygging 
samt tidlig intervensjon. 

For å best mulig å utnytte knappe ressurser, må kommunens tjenestetilbud innen dette 
tiltaksområdet nå samordnes og det må etableres en mest mulig enhetlig organisatorisk
I dette ligger også at den er tydelig forankret politisk og administrativt. Det økonomiske 
handlingsrommet i Eigersund kommune er for tiden lite og dette påvirker åpenbart det en kan 
iverksette helt kortsiktig. Ikke desto mindre er det mye som kan gjøres med beskjedne 
midler. For eksempel å bygge en organisasjon preget av helhetstenkning og en kultur for 
samarbeid.

Men en må uansett kortsiktige problemer se innsatsen i et lengre perspektiv. Først og fremst 
i planperioden frem til og med 2016. Det foreliggende forslaget til ruspolitisk handlingsplan 
bør brukes som et reelt verktøy for å holde fast på den kursen som bli valgt og over tid 
implementere de tiltakene som foreslås.

2.4 Forslag til ny organisasjonsmodell og helhetlig tiltakskjede
Plangruppen har lagt stor vekt på at IRIS rapportens konklusjoner når det gjelder 
organisering og samordning. Her heter det bl.a.: ”Tjenester til rusmiddelavhengige er 
fragmentert og ikke tilstrekkelig samordnet. Det savnes en velfungerende samarbeidskultur 
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som sikrer avrusing, behandling og rehabilitering av rusmiddelavhengige. Dette mener vi 
kommunen vil oppnå ved å samle tjenestene i Psykisk helsetjeneste.”  

Personer med rusproblemer vil ofte ha en psykisk tilleggslidelse (dobbeldiagnose). 
Kommunen har en stor utfordring med å legge til rette for:

1) egnede boliger for mennesker med utfordringer innenfor rus-psykiatri feltet. Her må 
kommunen søke en langt mer offensiv og integrerende boligpolitikk. 

2) Videre må kommunen engasjere seg i å etablere reelle arbeids- og aktivitetstiltak for 
mennesker i denne gruppen. 

Disse to forholdene er sannsynligvis de to viktigste grunnene til at Eigersund kommer veldig 
dårlig ut i den såkalte ”Brukerplan” undersøkelsen.

På side 20 i forslaget til ny ruspolitisk handlingsplan for Eigersund kommune, presenterer 
plangruppen et forslag til ny organisasjonsmodell for rusomsorgen. Denne modellen tar 
utgangspunkt i de erkjennelsene som oppsummert ovenfor. Forbedret koordinering under en 
leder av mange sentrale tjenester står sentralt i modellen. Den foreslåtte modellen innebærer 
at enhetsleder vil ha en hoveddel som innbefatter botilbud og personal oppfølging til 
etablerte rusmisbrukere. En del tjenester med tilhørende ressurser foreslås overført fra NAV 
til psykisk helsetjeneste/rusomsorgen i tråd med IRIS rapportens anbefalinger.

I tillegg til disse ”tunge” tjenestene foreslår et flertall i plangruppen at tjenesteleder i ny 
organisering også overtar ansvaret for tre tjenester/tiltak som går på forebygging og til dels 
tidlig intervensjon. Dette gjelder den kommende Ungdomskontakten, fritidsklubben Pingvinen 
og SLT-koordinator.  3 av plangruppens medlemmer har alternative synspunkter på dette 
forslaget. Det vises til omtale av disse i handlingsplanens side 19.

2.5 Forebygging og tidlig innsats
Stortingsmelding 30 (2011-12) oppsummerer satsingen på forebyggende arbeid på følgende 
måte. ”Å begrense tilgjengeligheten til rusmidler er det mest effektive forebyggende 
virkemidlet. Dette handler om restriktiv alkoholpolitikk, å bekjempe narkotika gjennom forbud, 
innsats mot narkotikahandel og organisert kriminalitet samt gjennom internasjonalt 
samarbeid. Etterspørselsreduserende tiltak handler om forebygging, tidlig intervensjon, 
arbeidsinkludering og regulatoriske og befolkningsrettede virkemidler for å ta ut mer av 
forebyggingspotensialet og bidra til færre rusrelaterte problemer.”

Forebyggende tenkning og aktuelle tiltak har fått en bred omtale i foreliggende forslag til 
ruspolitisk handlingsplan for 2013-16. Her omtales bare helt kort noen av disse.

Som en del av handlingsplanens tilnæring til forebygging er det viktig å erkjenne at selv en 
velfungerende offentlig innsats kan ikke lykkes alene på dette innsatsområdet. Det er gang 
på gang slått fast at de viktigste forebyggerne og samtalepartnerne til ungdommene er 
foreldrene. Det er ingen som kan erstatte foreldrene uansett hvor mange eksterne tilbud og 
oppfølging som ungdommene får. Den viktigste forebyggingen skjer i hjemmet. Det er derfor 
viktig med informasjon og ansvarliggjøring av foreldre. For en del familier vil helsestasjon og 
barnevernstjenesten ha en viktig rolle.

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) bør være en viktig del av
kommunens innsats det forebyggende arbeidet. Noe av det som skiller SLT- arbeidet fra
vanlig forebyggende barne- og ungdomsarbeid i kommunene, er politiets sentrale rolle. De 
siste årene har SLT- arbeidet ikke fungert så godt som det burde. Det kan være mange 
årsaker til det men i den foreliggende handlingsplanen er politiets viktige rolle erkjent. Blant 
annet gjennom å signalisere en klar vilje til tettere samarbeid med politiet og gjennom 
nødvendigheten av å vitalisere innsatsen gjennom SLT- forumet. Dette temaet finner vi også 
omtalt i IRIS-rapporten. 
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Innenfor rusarbeidet må en ha ulike tilnærminger til de utfordringene som en står ovenfor. 
Rus og personer med rusproblemer forholder seg ikke til kommunegrenser. Et 
interkommunalt samarbeid på fagnivå vil derfor kunne bli positivt bidrag i den totale 
rusforebyggende innsatsen. Denne planen inneholder derfor et forslag om å reetablere et 
Rusforebyggende råd for Dalane som fungerte i en tiårs periode frem til 2000.

Dersom kommunen skal lykkes i sitt rusarbeid, er det også viktig til enhver tid å ha best mulig 
kunnskap om russituasjonen i egen kommune. Systematiske kartlegginger og undersøkelser 
er derfor et nødvendig redskap for å få et mest mulig korrekt bilde av nå situasjonen. Slik 
kunnskap vil blant annet gi grunnlag for valg av formålstjenlige tiltak. I denne planen er det 
derfor foreslått å starte opp igjen med de treårige ungdomsundersøkelsene fra 2013.

Tidlig innsats (intervensjon) er nært knyttet opp til forebyggende innsats og 
folkehelseperspektivet. En måte å definere tidlig innsats på er ”å identifisere og håndtere et 
problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset 
innsats.” I foreliggende forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan pekes det på tre sentrale 
elementer for å få til tidlig innsats/intervensjon i praksis. Disse er:

 Å ha kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer og signaler og kjennskap til kritiske 
faser i barn og unges utvikling.

 Å ha forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og handle på 
grunnlag av en bekymring.

 Å ha kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted og i det øvrige 
tjenesteapparatet.

Tilstrekkelig kompetanse hos de som møter barn og unge er her spesielt viktig. Spesiell 
satsing på tidlig intervensjon er det en del kommuner som har gjennomført. Et av de 
ønskede tiltakene i Eigersund kommunene er etableringen av et barne- og familiesenter.
For øvrig vises til handlingsplanen.

2.6 Folkehelseperspektiv
Fra statlig side forutsettes det at den kommunale innsatsen innen rusfeltet skal ha et 
folkehelseperspektiv. Ansvaret for folkehelsearbeidet er fra 2012 lagt til kommunen som 
helhet mens det tidligere var forankret i helsetjenesten. Folkehelseperspektivet skal inn som 
et perspektiv i alle sektorer som påvirker helsen med økt fokus på forebygging og tidlig 
intervensjon. 

Å ha et folkehelseperspektiv på rusfeltet innebærer å ha et utgangspunkt der de ulike 
forebyggingstiltakene skal være universelle. Med andre ord så skal de være rettet mot store 
befolkningsgrupper. Forebyggingen retter seg mot mange ulike arenaer og mange ulike faser 
i livet. Forebyggingen må derfor rette seg inn mot flere arenaer som befolkninger deltar på. 
Blant annet nevnes det barnehager, skoler, arbeidslivet samt ulike fritidsarenaer. Denne 
tankegangen er basert på at det er en sammenheng mellom totalkonsumet av alkohol og de 
negative konsekvensene av alkoholbruken. Videre på at det er langt billigere å forebygge 
enn å behandle 

Eigersund kommune er nå i ferd med å utarbeide ny folkehelseplan der disse perspektivene 
blir en naturlig del av planen.

2.7 Oppbygging av kompetanse
Rusomsorgen er et krevende arbeidsfelt og mange kommuner, Eigersund kommune 
inkludert, har opplevd at det tidvis er vanskelig å rekruttere og beholde personell. 
Kompetansebygging er viktig både for å kunne løse oppgavene samtidig som en skal kunne 
bli bedre rustet til å utvikle tjenesten kvalitetsmessig. Det bør derfor være et løpende fokus 
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på kompetanseheving i Eigersund kommune og det bør utarbeides en egen kompetanseplan 
for personell som arbeider med personer med rusmiddelproblemer.

Den nasjonale opptrappingsplanen for rusfeltet for perioden 2006 til 2012 er nå i ferd med å 
avsluttes. Størstedelen av dagens tilskudd til den kommunale rusomsorgen vil nå bli 
innlemmet i rammetilskuddet. Men for folkehelse, overdoser og kompetansebygging foreslår 
regjeringen å innføre egne strategier for den videre satsing. Her skal det derfor også i 
fortsettelsen ligge egne, øremerkede midler til det videre arbeidet i kommunene. 
Forhåpentligvis i en slik størrelsesorden at disse tilskuddene kan bety noe for den enkelte 
kommune

2.8 Innsats for pårørende
Nærmeste pårørende til rusmisbrukere, det være seg barn/unge til foreldre med 
rusproblemer eller foreldre til barn/unge med rusproblemer, er ofte mangelfull. Disse har ofte 
selv store behov for egen oppfølging men i tillegg kan de være en stor ressurs for 
tjenesteapparatet. Oppfølging av og samspill med pårørende er viet betydelig 
oppmerksomhet i Stortingsmelding 30 (2011-12). Her heter det blant annet at ”Pårørende har 
en viktig rolle. Helse og omsorgstjenestene må være oppmerksomme på at pårørende kan 
ha egne behov som må ivaretas.

Det er i de fleste kommuner nødvendig å bli mer bevisst på samspillet med pårørende. Et 
klart brukerperspektiv i lovgivning og lovgivning støtter også klart opp under dette. For øvrig 
vises det til egen omtale om aktuelle tiltak i forslaget til ny Ruspolitisk handlingsplan 2013-16.
2.9 Differensiert boligtilbud
I Stortingsmelding 30 (2011-12) er ”godt over halvparten av unge bostedsløse har 
rusproblemer, og innsatsen for å bekjempe bostedsløshet må også omfatte de unge med 
rusproblemer.”

Et differensiert boligilbud innen rusomsorgen er helt sentralt for å kunne lykkes med å utvikle 
en helhetlig og tilgjengelig tilbud. I Eigersund kommune har vi mange utfordringer med å få til 
tilpassede boligløsninger. NAV Eigersund peker spesielt på at det er spesielt krevende å 
finne egnede boliger for unge med rusproblemer. Både av midlertidig og mer varig karakter.
Når det gjelder midlertidige boliger for unge personer som står uten sted å bo, så savnes et 
langt mer differensiert spekter av boliger enn det Eigersund kommune rår over i dag. Som 
kjent er kommunene lovmessig forpliktet til å tilby denne type boliger. Hva gjelder Eigersund 
kommune er det pr. i dag oftest en leilighet på Folhammerveien på Helleland som blir 
løsningen. 

Disse utfordringene bør spesielt vurderes i forbindelse med den forestående rulleringen av 
Eigersund kommunes boligsosiale handlingsplan.

3. Gjennomgang av høringsuttaler

 Fra Innhold/tema Vurdering og konklusjon

Offentlige uttaler
1. Psykiske helsetjeneste/

Rusomsorgen
  Av mer generelle tiltak 

foreslås det at det skal 
etableres et samarbeid med 
den kommunale legevakten for 
å registrere hvor mange av de 
innrapporterte skadene på 
legevakten som med 
sannsynlighet kan relateres til 
rus. Dette gjøres årlig fra og 
med 2013, jfr. det som er gjort 
ved bl.a. Oslo legevakt. 

J Dette er innarbeidet i planen.
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Misbruket av lovlig forskrevne 
legemidler er faretruende høyt 
når vi knytter det til 
enkeltpersoner. 

 I den nylig vedtatte Delavtale 
2a (Rus – Psykiatri) mellom 
Helse Stavanger HF og 
Eigersund kommune er det 
vedtatt en rekke områder for 
kommunalt ansvar. Dette må 
innarbeides i kommunale tiltak 
samtidig som kommunen må 
gjøre en prioritering av 
rekkefølgen for 
implementeringen.

  I forhold til de tre 
prosjektstillingene som 
foreslås i den 
rusmiddelpolitiske 
handlingsplanen, bør disse 
prioriteres i følgende 
rekkefølge:
1. Stilling for ivaretakelse av 

LAR arbeidet
2. Tidlig intervensjon
3. Fritidskontakt / 

treningskontakt

E

J

Rådmannen tar dette til etterretning og 
det er lagt inn som et tiltak under kap. 
12..

Dette er innarbeidet i planen i tråd med 
uttalen.

2. Norsk sykepleierforbund  NSF støtter opp om tiltaket om 
at rusomsorgen bør legges om 
og driftes på en annen måte. 

 NSF støtter opp om tiltak som 
kan være et godt bidrag til 
forebygging.

 Skjenkepolitikken bør bidra til 
å gi stabile og forutsigbare 
rammevilkår.

O

O

Rådmannen tar dette til orientering.

Rådmannen tar dette til orientering.

3. Egersund politistasjon   Forslaget til handlingsplanen 
framstår som grundig og det er 
tydelig at det aller meste er 
tenkt på.

 Politiet oppfatter 
handlingsplanen som svært 
positiv i forhold til arbeidet 
vedr. rus med fokus på barn 
og unge. ”Ung begrepet”
kunne for politiet strekt seg 
lenger enn til under 18 år, det 
er for eksempel bare 2 år 
siden 20 åringen var under 18. 
Politiet har og vil gjennom 
satsing på forebyggende 
politiarbeid avsette ressurser 
og kompetanse til å 
samarbeide om et felles mål 
hvor samarbeidsarenaen 
hovedsaklig forankres i 
kommunens SLT satsing.

 Politiet vil sørge for at det  
kommer oppdatert informasjon 
og analyser - at vi sammen er 

E

E

O

Rådmannen tar dette til etterretning.

Rådmannen tar dette til etterretning.

Rådmannen tar dette til orientering og 
ser positivt på dette.
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ajour mht arbeid mot felles 
mål. 

 Det synes som 
handlingsplanen reder 
grunnen for et fortsatt godt 
samarbeidsforum mellom politi 
og kommunale etater. Spesielt 
gjelder dette de to første 
fasene i det kommunal 
tjenestetilbudet i punkt 2.5 -
tidlig intervensjon og 
motivasjon. Målet i punkt 5 : 
Forebyggende tiltak blant barn 
og unge……….., vil alltid være 
et satsingsområde og en 
prioritert oppgave for politiet.

 Det oppfattes også som 
positivt at det ønskes å "børste 
støv av" det som ble kalt 
Rusmiddelrådet for Dalane, 
uten at undertegnede kjenner 
til dette rådet spesielt, så er 
politiet opptatt av arbeidet 
totalt i Dalane, og selvfølgelig 
det som kan styrke dette 
arbeidet. Det er vel ikke tvil om 
at Egersund by tiltrekker seg 
voksne og unge fra regionen 
rundt, og det er til Egersund de 
drar når de skal til "byen". I 
tillegg har vi i Egersund skole 
og jobber som ikke reguleres 
av kommunegrenser.

E

E

Rådmannen tar dette til etterretning.

Rådmannen tar dette til etterretning.

4. Helsestasjonen  Helsestasjonen ser på 
aktiviteten som drives i 
Pingvinen fritidsklubb som et 
primærforebyggende tiltak, 
som skal fremme barn og 
unge sin generelle trivsel og 
helse. I likhet med alle som 
jobber med barn og unge, skal 
de som jobber i fritidsklubben 
ha kompetanse til fange opp 
barn i faresonen. Vi ser derfor 
ikke at det er formålstjenelig at 
Pingvinen knyttes opp mot 
rusomsorgen som har sitt 
primære fokus på mennesker 
som allerede strever.

O Den fremtidige organiseringen er tillagt 
stor vekt i den foreliggende 
handlingsplanen. Det vil være ulike 
måter å organisere deltjenestene på. 
Hovedmålet må være å unngå 
fragmenterte og ukordinerte tjenester 
og tiltak.  

5. Barnevernstjenesten  Barneverntjenesten mener, 
som LMS, at 
Ungdomskontaken, Pingvinen 
og SLT-koordinator ikke bør 
knyttes organisatorisk opp mot 
rusomsorgen. SLT-koordinator 
bør være ansatt i 
administrasjonen, og ha 
rådmannen som sin nærmeste 
overordnede. Pingvinen bør 
derfor drives som et 

O Den fremtidige organiseringen er tillagt 
stor vekt i den foreliggende 
handlingsplanen. Det vil være ulike 
måter å organisere deltjenestene på. 
Hovedmålet må være å unngå 
fragmenterte og ukordinerte tjenester 
og tiltak.  
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allmennforebyggende tiltak og 
rette seg mot alle unge i 
Eigersund. Å knytte Pingvinen 
til rusomsorgen medfører en 
stigmatisering av 
brukergruppa, og kan medføre 
at "ungdom flest" ikke opplever 
å være i målgruppa.

6. LMS  LMS mener at 
Ungdomskontakten, Pingvinen 
og SLT- koordinator ikke bør 
knyttes organisatorisk opp mot 
den fremtidige rusomsorgen. 
LMS mener at fokuset for 
disse tiltakene skal være 
forebygging og folkehelse. 
LMS mener at den fremtidige 
Ungdomskontakten bør 
organiseres under 
helsestasjonen. I tillegg tror 
LMS at det vil være nyttig at 
Pingvinen plasseres under 
kultur. SLT-koordinatoren 
hører naturlig inn under 
barnevernstjenesten. 

O Den fremtidige organiseringen er tillagt 
stor vekt i den foreliggende 
handlingsplanen. Det vil være ulike 
måter å organisere deltjenestene på. 
Hovedmålet må være å unngå 
fragmenterte og ukordinerte tjenester 
og tiltak.  

7. SLT-koordinatoren   SLT-koordinator mener at 
stillingen skal ligge direkte 
under rådmann, slik som det 
gjør i de kommunene som 
lykkes i sitt SLT arbeid. SLT 
koordinatoren skal være en 
uavhengig instans som ikke 
skal preges eller påvirkes av å 
ligge "under" 
barnevernstjenesten eller 
"psykisk helse". Blir den det, 
så bommer vi i vårt SLT-
arbeid. Jeg har min støtte fra 
levekårssjefen i dette 
forslaget.

O Den fremtidige organiseringen er tillagt 
stor vekt i den foreliggende 
handlingsplanen. Det vil være ulike 
måter å organisere deltjenestene på. 
Hovedmålet må være å unngå 
fragmenterte og ukordinerte tjenester 
og tiltak.  

Universell utforming:
Ivaretatt i lov og forskrifter.

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske konsekvenser må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte. Se 
pkt. 1.1 i saksutredningen.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:

~ o ~
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DEL I  INNLEDNING, LOVGRUNNLAG, STATISTIKK OG TRENDER 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Administrasjonens utgangspunkt pr. 2011 var at rulleringen av den rusmiddelpolitiske 
handlingsplanen for perioden 2013 – 2016 ville bli et arbeid av relativt avgrenset omfang.  
Blant annet med bakgrunn i at det økonomiske handlingsrommet var begrenset. I tillegg 
ønsket en å fokusere på de interne organisatoriske utfordringene for å få til en best mulig 
samhandling mellom aktørene i organisasjonen som har en rolle knyttet til oppfølgingen av 
personer med rusproblemer. 
 
I løpet av en relativt kort tidsperiode skjedde det mye som fikk store følger for arbeidet med 
den rusmiddelpolitiske handlingsplanen og med de alkoholpolitiske retningslinjene. 
Konsekvensene for planprosessen ble betydelige og disse omtales nærmere nedenfor i 
punkt 1.2 
 
Planen er delt i to hoveddeler, der del I omhandler prosess, lovgrunnlag, statlige føringer, 
statistikk og trender. Eigersund kommune ønsker at denne nye rusmiddelpolitiske planen 
skal bidra til helhetlig og samordnet innsats på rusfeltet. De ruspolitiske retningslinjene er en 
del av planen og er lagt ved som vedlegg. 

1.1. Prosessen 

I november 2011 kom det frem opplysninger om at Maigården, det viktigste botilbudet for 
rusmisbrukere i Eigersund kommune, ikke fungerte etter intensjonene. Forskningsleder 
Sverre Nesvåg gikk i fortsettelsen hardt ut og karakteriserte tilbudet på Maigården som 
uforsvarlig. Enhetsleder for psykisk helse- og rusomsorg i Eigersund kommune 
oppsummerte med å si at vi ikke hadde fått til rusomsorgen i Eigersund kommune. 

 
Forholdene ved Maigården ble vurdert som såpass alarmerende at kommunens hadde et 
eget møte med Sverre Nesvåg. Blant annet for å få et klarere bilde av hva han bygget sine 
konklusjoner på. 

 
Kommunestyret vedtok at det skulle gjennomføres en evaluering av rusomsorgen. Etter en 
anbudsprosess tildelte Formannskapet i april d.å. oppdraget til IRIS (International Research 
Institute of Stavanger). Det fremgikk av prosjektplanen at sluttrapporten ikke ville kunne 
foreligge før den 10. oktober 2012. 

 
Dette fikk store konsekvenser for det videre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan. 
Det viktigste kan oppsommeres som følger: 

 
 De alkoholpolitiske retningslinjene og den rusmiddelmiddelpolitiske handlingsplanen 

måtte behandles hver for seg. Tidligere har behandlingen alltid foregått gjennom en 
samlet politisk sak. 

 Når det gjaldt reviderte alkoholpolitiske retningslinjer for Eigersund forelå det en 
tidsfrist som innebar at disse måtte være ferdigbehandlet politisk innen 30. juni. Dette 
ble gjennomført etter en ganske intensiv prosess gjennom kommunestyrets 
behandling og vedtak den 18. juni. 

 Det ligger i sakens natur at når Eigersund kommune bestiller en ekstern evaluering 
av rusomsorgen så må sluttrapportens konklusjoner være fundamental også hva 
gjelder innholdet i den rusmiddelpolitiske handlingsplanen. 

 Den store utfordringen for arbeidsgruppen ble at planen måtte ut på høring den 22. 
oktober for å få den opp til politisk behandling i budsjettmøtene i formannskap og 
kommunestyre. Selv om plangruppen kunne forberede en del ting knyttet til planen, 
sier det seg selv at utformingen av denne vil måtte bære preg av et intensivt 
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dugnadsarbeid i sluttfasen. En måte å kompensere for dette kan være å benytte 
høringsprosessen med etterarbeid mer aktivt en det som er vanlig ellers. 

 Det er også uheldig at tidsplanen ble som den ble i forhold til tidsfristene som gjelder 
for arbeidet med årsbudsjett og økonomisk handlingsplan. 

1.2. Prosjektgruppen 

Som det vil fremgå av det som er oppsummert overfor, ble arbeidet i prosjektgruppen 
vesentlig annerledes enn det en opprinnelig så for seg. Kort sagt ble arbeidet konsentrert 
omkring de alkoholpolitiske retningslinjene før sommerferien og om den rusmiddelpolitiske 
handlingsplanen etter sommerferien og da særlig etter at evalueringsrapporten forelå i 
oktober.  

 
Det nevnes også at som et ledd i prosjektgruppens arbeidsmøter har gruppen invitert enkelte 
personer til å bistå plangruppen med sin kompetanse og erfaring på ulike områder. Dette 
gjelder først og fremst: 

 
 Forskningsleder Sverre Nesvåg 
 Leder OBD teamet Nina Thorbjørnsen (2 ganger) 
 Politistasjonssjef Birger Haugvaldstad 

 
Representanter fra prosjektgruppen har i tillegg hatt et erfaringsutvekslingsmøte med Time 
og Hå kommuner som har fått til mye innen rusomsorgen de siste årene. Time kommune er 
forøvrig ofte omtalt som en slags modellkommune hva gjelder rusomsorgen. 

 
Prosjektgruppen har bestått av: 
 

Plansjef Dag Kjetil Tonheim  
Leder psykisk helse/rusomsorgen Rolf Skåra 
Miljøterapeut/konst. leder Camilla Gomsrud  
Leder NAV Egersund Jane Hansen Rasmussen 
Daglig leder Pingvinen Inghild Vanglo 
Helsesøster Åshild Slettebø 
Fagkoordinator Ungdom, Dalane Barnevern Kari Anne Bergøy 
Ingeborg Havsø (LMS) 
Jan Petter Leidland (sekretær) 

1.3. Gjennomføring og oppfølging av den rusmiddelpolitiske handlingsplan 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en temaplan og er retningsgivende for sektorens arbeid i 
planperioden.  Det er viktig at den rusmiddelpolitiske handlingsplanen blir fulgt godt opp etter 
at den er politisk vedtatt. Dette kan bl.a. sikres ved at det opprettes en tverrfaglig gruppe 
blant aktører som har spesielt ansvar innen feltet. Denne bør ha regelmessige møter og bør 
også ha ansvar for rapportering og evaluering. Mange av medlemmene i utarbeidelse av 
denne planen kan være aktuelle utvalgsmedlemmer.  
 
Det vil si som et løpende arbeidsredskap gjennom den aktuelle fireårs perioden. Gruppen 
har derfor lagt inn egne tiltak for å sikre en systematisk oppfølging. 
 
Det vil være rådmann og kommunalsjef helse- og omsorg som må ha hovedansvaret for den 
videre oppfølgingen og gjennomføringen av planen. I tillegg kan prosjektgruppen tenke seg 
at administrasjonen rapporterer årlig gjennom en tilstandsrapport for rusomsorgen. Denne 
rapporten fremmes politisk. Dette er lagt inn som tiltak i planen. 
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1.4. Om tilnærming til og forståelse av planen og de ulike veivalgene 

Det er en klar erkjennelse i Eigersund kommune om at en har hatt og står foran store 
utfordringer innen rusomsorgen. Denne erkjennelsen ligger til grunn for den omfattende 
satsingen på det kommunale  ”Rusprosjektet” som blant annet resulterte i etableringen av 8 
boligenheter på Maigården med fast personale tilknyttet.  Den samme erkjennelsen ligger og 
inne  i den forrige Rusmiddelpolitiske handlingsplanen. Eigersund kommune har forsøkt å 
utvikle tiltak som kunne møte disse utfordringene. Samtidig er det slik at rusarbeidet kjemper 
om de samme knappe ressursene som alle andre tiltaksområder. Ut fra den debatten som 
har vært det siste året og evalueringsrapporten fra IRIS, må en nå konstatere at Eigersund 
kommune ikke har lykkes tilstrekkelig innen dette feltet. Spesielt hva gjelder bemannede 
boligtiltak og det å få til en hensiktsmessig organisering av tjenestene  
 
Rusområdet fremstår som fragmentert og uoversiktlig i kommunen i dag. Etter plangruppens 
oppfatning preges den nåværende situasjonen innen rusomsorgen av manglende 
koordinering og det resulterer igjen i en fragmentert tilnærming til rusarbeidet. Dette er i 
overensstemmelse med vurderingene i IRIS rapporten. 
 
Det er helt sentralt for å lykkes med rusarbeidet at kommunen klarer å få etablert en 
sammenhengende tiltakskjede som ivaretar både boligtilbud, dagtilbud, behandling, 
forebygging samt tidlig intervensjon. Når det gjelder midlertidige boliger for personer som 
står uten sted å bo, savnes et langt mer differensiert spekter av boliger enn det Eigersund 
kommune rår over i dag. Som kjent er kommunene pliktige til å tilby denne type boliger. Pr. i 
dag er det ofte en leilighet på Folhammerveien på Helleland som blir løsningen. Disse 
utfordringene bør spesielt vurderes i forbindelse med rulleringen av den boligsosiale 
handlingsplanen.  
 
 For å best mulig å utnytte knappe ressurser, må kommunens innsats og arbeidsoppgaver 
innen dette tiltaksområdet samordnes og det må etableres en mest mulig enhetlig 
organisatorisk plattform og ledelse. I dette ligger også at den er tydelig forankret politisk og 
administrativt.  Det økonomiske handlingsrommet i Eigersund kommune er for tiden høyst 
begrenset og dette påvirker åpenbart de grepene en kan gjøre på kort sikt. Men en må også 
se innsatsen i et noe lengre perspektiv. Først og fremst i planperioden frem til og med 2016. 
På kort sikt legges det bl.a. opp til å søke om statlige prosjektmidler fra staten for å styrke 
innsatsen innen tidlig intervensjon, LAR og arbeidet med pårørende samt å overføre 
ressurser fra NAV.  
 
Å utvikle en velfungerende rusomsorg er et komplisert samspill der mange ting henger 
sammen og der kommunen også er avhengig av et samspill og samarbeid med aktører 
utenfor kommunen. Det er avgjørende for kvaliteten på tjenestene å få til en helhetlig 
tilnærming, der brukere skal møte rusomsorgstjenester som er godt samordnet, preget av 
kontinuitet og med helhetlige behandlingskjeder.  
 
Kompetente og motiverte ansatte samt forankring hos lokalpolitikere og i kommunens 
administrasjon er viktig for å lykkes med kommunal rusmiddelforebygging.  
 
Skal en lykkes med rusforebygging og tidlig intervensjon må det rusforebyggende arbeidet 
også ses i sammenheng med andre områder som utvikling av sosial kompetanse, arbeid mot 
mobbing og arbeid med psykisk helse i skolen m.m. Dette er en del av en helhetlig 
tilnærming. Henviser her til kap. 2.7 som omhandler Folkehelseperspektivet som er nært 
knyttet opp mot forebyggende innsats. Frivillige lag og foreninger, frivillig sektor om en vil, er 
en annen viktig aktør i en helhetlig kjede av tiltak.  
 
Selv en velfungerende offentlig innsats kan ikke lykkes alene. Det er gang på gang slått fast 
at de viktigste forebyggerne og samtalepartnerne til ungdommene er foreldrene. Det er ingen 
som kan erstatte foreldrene og uansett hvor mange eksterne tilbud og oppfølging 
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ungdommene får. Den viktigste forebyggingen skjer i hjemmet. Det er derfor viktig med 
informasjon og ansvarliggjøring av foreldre. 
 
Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en sentral del av 
kommunens innsats for arbeidet med forebygging. Noe av det som skiller SLT-arbeidet fra 
vanlig forebyggende barne- og ungdomsarbeid i kommunene, er politiets sentrale rolle. I 
denne planen er politiets viktige rolle tydelig erkjent. Blant annet gjennom å signalisere en 
klar vilje til tettere samarbeid med politiet og gjennom nødvendigheten av å vitalisere 
innsatsen gjennom SLT forumet.  
 
Innenfor rusarbeidet må en ha ulike tilnærminger til de utfordringene som en står ovenfor. 
Rus  og personer  med rusproblemer forholder seg ikke til kommunegrenser. Et 
interkommunalt samarbeid på fagnivå vil derfor være viktig bidrag i den totale 
rusforebyggende innsatsen. Denne planen inneholder derfor et forslag om å reetablere et 
Rusforebyggende råd for Dalane som fungerte frem til 2000.  
 
Dersom kommunen skal lykkes i sitt rusarbeid, er det også viktig å ha best mulig kunnskap 
om russituasjonen i egen kommune.  Kartlegginger og undersøkelser er derfor et nødvendig 
redskap for å få et mest mulig korrekt bilde av situasjonen og som vil gi grunnlag for valg av 
formålstjenelige tiltak.  I denne planen er det blant annet foreslått å starte opp igjen med 
ungdomsundersøkelsene fra 2013 av. Slike undersøkelser kan en få tilskudd til fra 
Helsdirektoratet. 
 
Rusomsorgen har dedikerte og dyktige ansatte. Det er et krevende arbeidsfelt og en har 
opplevd at det tidvis er vanskelig å rekruttere og beholde personell. Kompetansebygging er 
viktig både for å kunne løse oppgavene samtidig som en skal kunne bli bedre rustet til å 
utvikle tjenesten. Det bør derfor være et fokus på kompetanseheving og det bør utarbeides 
en egen kompetanseplan for personell som arbeider med personer med rusmiddelproblemer.  

2. ANSVAR, REGELVERK OG FØRINGER  

2.1. Kommunens ansvar på rusfeltet  

Kommunen har et grunnleggende ansvar for innbyggere med rus- og avhengighets-
problematikk og for deres pårørende. Ansvaret omfatter generelle og spesielle tiltak innen 
forebygging, kartlegging og henvisning, samt oppfølging før, under og etter tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Kommunen er forpliktet til å samordne og koordinere tjenestene 
til brukerne.  
 
Alle kommuner er pålagt å ha en alkoholpolitisk handlingsplan jf. Alkohollovens  
§ 1–7d. Videre er det en sterk oppfordring fra sentrale myndigheters side at kommunene 
lager integrerte rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Frivillighet er utgangspunktet for alt 
arbeid med rusmiddelmisbrukere. Loven gir imidlertid adgang til en viss bruk av tvang i gitte 
situasjoner bl.a. i forhold til gravide rusmiddelmisbrukere, der formålet er vern om det ufødte 
barnet.  Kommunen har ansvar for å tilby rusmiddelmisbrukere, på lik linje med andre 
innbyggere, nødvendig helsehjelp, sosiale tjenester, økonomisk stønad (sosialhjelp), 
kvalifiseringsprogram og bistand til å skaffe bolig. I tillegg har kommunen ansvar for 
rusforebyggende arbeid. 

2.2. Statens ansvar for rusbehandling 

Spesialisthelsetjenesten har fått et økt ansvar for å fremme helse og forebygge skade/ 
sykdom i forhold til sin målgruppe og fokusere på folkehelse gjennom overvåking av 
helsetilstand og kunnskapsdeling. Det er lov om spesialisthelsetjenester som regulerer 
ansvaret til spesialisthelsetjenesten. I dette ligger også ansvar for å behandle 
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rusmiddelproblematikk gjennom tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling TSB, 
(rusbehandling) i, og utenfor institusjon, akutthjelp og gjennom inntak i 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  Pasientenes rett til behandling følger av Pasient- 
og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriftene. Retten vurderes av vurderingsenheter 
lagt til spesialisthelsetjenesten. 

2.3. Samhandling – en felles utfordring for kommune og stat  

Samhandlingsreformen presiserer at et helhetlig pasientforløp for brukerne skal være i fokus. 
Pasientforløpet blir da viktigere enn hvordan tjenestene er organisert. Det er derfor viktig at 
de kommunale og spesialiserte tjenestene utfyller hverandre, og at det er et tett og god 
dialog og samarbeid. Gode rutiner og avtaler som ivaretar dette er viktig. 
 
Det er viktig at de kommunale tjenester trekkes inn så tidlig som mulig. Behandling av 
rusmisbruk, eller avhengighet, er en lang prosess med flere aktører og mange faser hvor 
brukerens aktivitet er vesentlig. Kommunen og spesialisthelsetjenesten vil ha ulike roller, i 
perioder overlappe hverandre og i andre perioder tilby tjenester parallelt. For brukeren er det 
viktig at tjenestene fremstår som helhetlige og godt koordinerte i tid og rom. 

2.4. Nasjonale føringer 

Det er gjennom nytt lovverk, veiledere, samhandlingsreform og kommende stortingsmelding 
om rusfeltet (2012) en klar forsterkning av innsatsen mot forebygging, tidlig intervensjon og 
fokus på samhandling.  I den forbindelse er Opptrappingsplanen for rusfeltet 2008 – 2012 
sentral og gir viktige føringer for verdigrunnlaget og innsatsene på et bredt rusfelt.  
 
Opptrappingsplanen har 5 hovedmålområder:  

1. Tydelig folkehelseperspektiv  
2. Bedre kvalitet og økt kompetanse  
3. Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering  
4. Mer forpliktende samhandling  
5. Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende.  

 
Målet er at rusmiddelavhengige skal tilbys den hjelp, behandling og rehabilitering de har 
behov for.  
‐ Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012   
Et overordnet mål er at kommunene har forberedt seg og lagt til rette for gjennomføring av 
samhandlingsreformen. For rusfeltet er det et mål å styrke samhandling internt i kommunen, 
med spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor og andre aktører, for å gi helhetlige tjenester. 
Videre at kommunen opprettholder og styrker kapasitet ut fra lokale forhold, og at psykisk 
helse- og rusarbeidet gjøres tydeligere, mer synlig og tilgjengelig. Kommunen bes om å 
tilrettelegge gode tilbud til personer med langvarige og sammensatte lidelser, og styrke 
arbeidet med individuell plan.  
‐ St.meld.nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen  
Denne omtaler ikke rusfeltet i stor grad, men prinsippet om helhetlige pasientforløp gjelder 
spesielt for personer med langvarige og sammensatte behov, herunder rusmiddelavhengige.  
”… og bedre skal det bli!”  
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten for perioden 2005-2015 
ligger til grunn for alt forbedrings- arbeid, blant annet innenfor rustjenesten.  
Strategiene for å nå målet er å styrke brukeren og utøveren, forbedre ledelse og 
organisasjon, følge med og evaluere tjenestene og styrke forbedringskunnskapen.  
‐ Faglige retningslinjer, rundskriv og veiledere bl.a. 

‐ Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet  
(LAR) 

‐ Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av LAR-familier frem til 
skolealder  
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‐ Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig psykiske lidelser og ruslidelser (ROP- lidelser)  

‐ Rusforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.  
‐ Tidlig intervensjon på rusområdet (rapport IS - 1455) 
‐ Fra bekymring til handling (veileder IS-1742)  
‐ Barn som pårørende (rundskriv IS 5/2010).  

2.5. Faser i det kommunale tjenestetilbudet  

Enhver innbygger i kommunen har rett på et verdig liv, med eller uten rus. Det er derfor viktig 
at det totale tilbudet rettet mot rusmiddelavhengige er fleksibelt og omfatter alle faser, fra den 
første eksperimentering og fram til reintegrering tilbake til lokalsamfunnet.  
 
Det totale kommunale tjenestetilbudet skal dekke følgende faser: 

 
I tillegg til å fokusere på enkeltfaser, er det også viktig å rette søkelyset mot de kritiske 
overgangene mellom fasene. For å sikre en kontinuerlig og sømløs oppfølging, bør det derfor 
etableres tilbud rettet direkte mot overgangsfasene. En helhetlig, koordinert og forutsigbar 
hjelpetjeneste til brukere i alle faser, fra tidlig intervensjon til reintegreringsfasen er 
avgjørende for et vellykket resultat.  For å lykkes med oppbyggingen av et effektivt og 
koordinert tjenestetilbud, er samordning og samarbeid på tvers av ansvarsområder og 
forvaltningsnivå, avgjørende.  
 
Tidlig intervensjon 
Tidlig intervensjon er betegnelsen på tiltak som retter seg mot grupper eller enkeltpersoner 
som står i fare for å utvikle alkohol- eller narkotikamisbruk, spesielt ungdom.  I følge 
beregninger er det 19 mill å spare om en stopper en 16-åring i problemutvikling (hvis han dør 
som 44-åring) (Arne Klyve, Bergensklinikkene). 
 
Behandling 
Tradisjonell behandling av rusmiddelavhengige har til nå hovedsakelig vært basert på 
behandling ved institusjoner utenfor kommunens grenser. Basert på prinsippet om at 
tilbudene skal være brukertilpasset og fleksibelt for å nå så mange som mulig, bør det også 
etableres alternative behandlingsopplegg, som kan gjennomføres i nærmiljøet. En legger til 
grunn at kommunen kan benytte private institusjonsplasser når plass i offentlig institusjon har 
urimelig lang ventetid. 
 
Rehabilitering 
For rusmiddelavhengige som har startet tidlig og ruset seg lenge, kan veien tilbake til et 
normalt liv være lang. Selv om de kan ha erfaringer fra et vanskelig og hardt liv, mangler de 
ofte kunnskaper om hvordan ivareta fundamentale behov og sosial trening. Uten hjelp og 
veiledning vil sosial reintegrering være vanskelig. 
 
Reintegrering 
Viktige bidrag for å lykkes med reintegrering er fritidstilbud og tilbud m skole eller arbeid. 
Likeså er tiltak for å sikre sosial inkludering i familie, i nærmiljø og blant tidligere venner 
viktige bidrag. En vellykket reintegrering setter store krav til samordning og samarbeid 
mellom alle involverte parter.  
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2.6. Risiko- og beskyttelsesfaktorer 

Faren for å utvikle et rusproblem er knyttet til den enkeltes samlede livssituasjon. Det er ikke 
nødvendigvis slik at alle personer som er utsatt for risikofaktorer, alltid utvikler rusproblemer. 
Mange klarer seg godt selv om de er utsatt for flere risikofaktorer. Motsatt kan det også være 
at en person som er omgitt av mange beskyttelsesfaktorer, likevel kan utvikle et alvorlig 
rusproblem. Sannsynligheten for å utvikle et rusproblem kan ikke bedømmes ut fra den 
enkelte risikofaktor, men må vurderes ut fra den samlede belastningen som omgir den 
enkelte, og hvilke beskyttelsesfaktorer som er tilstede. I tabellen nedenfor er det en 
stikkordsmessig oversikt over risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer knyttet til individet, 
familien, venner, skolen og nærmiljøet. Hentet fra ”Bekymring til handling” fra 
Helsedirektoratet. 
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2.7. Folkehelseperspektiv 

Med den nye folkehelseloven fra 01.01.2012 blir ansvaret for folkehelsearbeidet lagt til 
kommunen, og ikke bare til helsetjenesten i kommunen. Folkehelse skal inn som et 
perspektiv i alle sektorer som påvirker helsen med økt fokus på forebygging og tidligere 
behandling/tidlig intervensjon. Kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplaner er viktig i 
denne sammenhengen.  
 
Å ha et folkehelseperspektiv på rusfeltet innebærer å ha et utgangspunkt der de ulike 
forebyggingstiltakene skal være universelle. De skal med andre ord være befolkningsrettede 
og/eller rettet mot store befolkningsgrupper. Denne tankegangen er basert på at det er en 
sammenheng mellom totalkonsum av alkohol og negative konsekvenser av alkoholbruk. 
Videre er det alltid langt billigere å forebygge enn å behandle. Regjeringen gir i sin 
opptrappingsplan tydelig uttrykk for at målet er å forebygge bedre og mer. 
Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange ulike arenaer og i ulike faser av livet. 
Forebyggingen må derfor rette seg mot flere arenaer som befolkningen deltar på. Det kan 
blant annet være barnehage, skole, arbeidsliv og ulike fritidsarenaer og salgs- og 
skjenkesteder.  
 
Det er et mål å redusere totalforbruket av alkohol. Statens hovedtiltak er å føre en restriktiv 
avgifts- og alkoholpolitikk. For kommunen vil dette blant annet omfatte kommunens kontroll 
med salgs- og skjenkestedene.  
 
Staten ønsker å styrke arbeidet mot illegale rusmidler blant annet ved å målrette politi- og 
tollinnsatsen, samt øke innsatsen mot bruk av sentralstimulerende midler (amfetamin og 
kokain). Videre ønsker regjeringen å styrke informasjonsarbeidet, spesielt rettet mot ungdom 
og deres foreldre og i forhold til graviditet og alkohol og her vil kommunen ha en viktig rolle.  
 
Barn og ungdom har krav på å bli skjermet for negative konsekvenser av eget og andres 
rusmiddelbruk. I et folkehelseperspektiv vil en hevet debutalder for alkoholbruk og tiltak som 
hindrer narkotikabruk blant unge føre til en merkbar reduksjon av rusmiddelproblemer, noe 
som vil komme den enkelte og hele samfunnet til gode. Forebyggende arbeid blant barn og 
unge er derfor sentralt. 

2.8. Evalueringsrapport IRIS 

IRIS rapporten er gjennomgående meget kritisk til rusomsorgen i Eigersund kommune. 
Imidlertid må en kunne si at den innholder få konkrete tiltak utover forhold knyttet til 
Maigården, drift av Fyrlyssenteret og en oppgaveoverføring fra NAV til psykisk helsetjeneste. 
Situasjonen innen rusarbeidet er ikke statisk og det har allerede skjedd endringer i positiv 
retning siden rapporten ble skrevet ifølge rustjenestene. Bl.a er Maigården nå fått besatt 
ledige stillinger. 
 
Målet for evalueringen er å vurdere kapasitet, organiseringen og kvalitet på rusomsorgen i 
kommunen på bakgrunn av brukernes behov. Problemstillingene er knyttet til 
tjenesteorganiseringen i NAV, kommunens drift av bofellesskapet Maigården, unge 
rusmiddelmisbrukere og et privat drevet lavterskeltiltak, Fyrlyssenteret.  
 
I rapporten fremkommer bl.a. at organiseringen av rustjenestene ikke er hensiktsmessig slik 
som de nå fungerer. Det fremkommer at NAV i sterkere grad ønsker å rendyrke 
kjerneområder som arbeidstiltak og økonomiske saker. Den nåværende organiseringen av 
tjenester til personer med rusmiddelproblemer er ikke hensiktsmessig både ut fra 
kompetansemessige forhold og at en ikke kan tilby ettervernstjenester.  
 
Den kommunale rusomsorgen er organisert i Psykisk helsetjeneste og består i hovedsak av 
drift av et bemannet boligtiltak, Maigården. Tiltaket har mange utfordringer både for beboere 
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og ansatte. Beboere er kritiske til bomiljøet som etter hvert har fått et dårlig omdømme i 
kommunen, der det blir hevdet at det er omsetning og bytte av piller og illegale rusmidler. 
IRIS rapporten mener at beboerne til dels får uforsvarlig sterke medisiner utskrevet og 
kommer ikke i posisjon til behandling eller rehabilitering.  
 
Det private lavterskeltiltaket Fyrlyssenteret drives av Frelsesarmeen med betydelig finansiell 
støtte fra kommunen. Tiltaket er et værested for etablerte rusmiddelavhengige og tilbyr 
tjenester som utfyller det offentlige tilbudet ellers. Lavterkseltilbudet som i dag tilbys av 
Fyrlyssenteret anbefales videreført i rapporten. Det må samordnes og ha en klar avtale i 
bunn med forutsigbarhet.. 
 
Kommunen har lite oversikt over unge i risikosonen for rusmiddelmisbruk og har i følge IRIS 
rapporten ingen tiltak for oppdagelse av misbruk eller tiltak for å gripe inn med tjenester.  
 
Politiet ser utvikling av økt rusmiddelmisbruk for unge. Kommunen har en SLT-koordinator 
for forebyggende arbeid med rus og kriminalitet blant unge under 18 år, men denne tjenesten 
har ikke vært tilstrekkelig prioritert.  
 
På grunnlag av evalueringen foreslår IRIS at rustjenestene tas ut av NAV-kontoret og 
overføres til Psykisk helsetjeneste. Psykisk helsetjeneste må ved en slik omorganisering 
tilføres ressurser fra NAV-kontoret.  
 
Videre foreslår IRIS to alternative modeller for Maigården. Den ene modellen medfører at 
avvikler Maigården som bolig for rusmiddelavhengige og der beboere får tildelt andre 
kommunale boliger.  
 
Den andre modellen medfører en videreføring av Maigården og innebærer en revidering av 
tjenestene til beboere; nye helsemessige vurderinger etter flere års drift, reviderte 
vurderinger av behov for medisiner og styrking av habiliterende og rehabiliterende tiltak. 
Ansatte vil få et større faglig ansvar for beboerne, etter dette alternativet. 
 
 
IRIS foreslår en sterkere prioritering av det forebyggende arbeidet rettet mot unge under 18 
år. Samarbeidet mellom politi og kommunal avdeling i SLT mener vi er et godt utgangspunkt 
for dette arbeidet. Kommunen utfordres til å prøve ut metoder for oppdagelse og intervensjon 
for unge i risikosonen for rusmiddelmisbruk. 
 
Videre blir det pekt på bl.a. at en i den interne organiseringen i Psykisk helsetjeneste ikke 
bør skille personalet mellom rustjenester og tjenester til psykisk syke, men at ansatte i 
utgangspunktet har et felles ansvar for brukerne.  
 
Mange av de svakheter som fremkommer i rapporten er tidligere påpekt av leder for Psykisk 
helsetjeneste. Rapporten er på den måten ett av flere bidrag til vurdering og 
forbedringsforslag av kommunens rustjenester. 

2.9. Nasjonale trender  

Alkoholkonsumet i Norge har økt betydelig de siste 10-15 årene (Vedøy 2009). Veksten i 
alkoholkonsumet i de senere årene skyldes først og fremst en kraftig økning i vinforbruket. 
Økningen i omsetningen av vin knyttes gjerne til et mer ”kontinentalt” drikkemønster, der man 
drikker ofte og lite om gangen. Disse ”kontinentale” vanene har imidlertid ikke erstattet det 
nordiske drikkemønsteret preget av kraftig beruselse, men kommer i tillegg.  
 
Økningen har vært spesielt stor blant kvinner og unge i aldersgruppen 15 -20 år. 
Debutalderen har vært stabil over flere tiår, men med noen mindre svingninger. Norge har 
likevel det laveste forbruket i Europa. Det har vært en økning i bruk av illegale rusmidler 
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gjennom 1990-tallet. Forbruket toppet seg rundt årtusenskiftet og har siden gått noe tilbake. 
Forbruket blant ungdom ser ut til å ha gått ned, mens det er en økning blant unge voksne i 
aldersgruppen 21-30 år. Sannsynligvis finnes et betydelig omfang av personer med misbruk 
av vanedannende legemidler, og i stor grad er dette usynlig misbruk. Internasjonalt regner 
man med at 1/3 av alt stoffbruk i verden er misbruk av reseptbelagte medikamenter (NOU 
2003:4).  
 
Legemiddelassistert behandling (LAR) som behandlingsform har eskalert kraftig siden 
oppstarten. I 1998 hadde 50 personer i Norge denne behandlingsformen, mens det i 2010 er 
rundt 5 500 personer på LAR. Helsedirektoratet har ut fra epidemiologiske data antatt at så 
mange som 7 000 opiatavhengige vil kunne nyttiggjøre seg LAR.  
 
Det må forventes en sammenheng mellom psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, og jo 
mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere er forekomsten av psykiske lidelse. Personer med 
ruslidelser og personer med psykiske lidelser har tradisjonelt fått behandling i ulike sektorer, 
og personer med dobbeltdiagnose faller lett utenfor behandlingstiltak.  
 
En tredjedel av pasientene som fikk tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2009, fikk også 
behandling innen psykisk helsevern. De fleste av dem var unge menn (Helsedirektoratet). 
Omtrent 10 prosent av alle pasienter som mottar behandling innen det tradisjonelle psykiske 
helsevernet, har rusmiddelproblemer samtidig med psykiske lidelser. I akuttpsykiatrien er 
andelen personer med tilleggsproblematikk rus enda høyere (mellom 20 – 50 %).  
 
Nasjonalt drikker ungdom mindre og sjeldnere alkohol. Det viser en oppsummering av 
Helsedirektoratets ungdomsundersøkelser fra 2006 og 2010. Mens 80 prosent av unge 
mellom 15 og 17 år hadde drukket mer enn et par slurker alkohol i 2006, svarte kun 57 
prosent det samme i 2010. For fem år siden var det mest vanlig at ungdommene drakk 
alkohol 2-3 ganger i måneden. I 2010 var det mest vanlig at de drakk alkohol 3-11 ganger i 
året. I 2006 forteller nær en av tre unge at de kjenner noen med alkoholproblemer, i 2010 
svarer en av fem det samme. For det store flertallet av ungdom er bruk av illegale stoffer ikke 
aktuelt.  

2.10. Lokale trender og statistikk 

De lokale trendene vurderes i hovedsak å falle sammen med de nasjonale trendene.  
 
BrukerPlan 
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av 
rusmiddelmisbruk i kommunen. At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også svært 
nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene 
riktig. De som blir kartlagt er innbyggere i kommunen som mottar tjenester fra kommunens 
helse, omsorgs- og/eller velferdstjenester – og som kan bli vurdert av fagpersoner i 
vedkommende tjenester til å ha et rusmiddelmisbruk. 
 
I følge registreringer i BrukerPlan har kommunen 60 brukere totalt (78 prosent menn og 22 
prosent kvinner), hvorav 14 personer med samtidig psykiatrisk lidelse og rusmiddelmisbruk, 
mens 37 brukere ikke er kategorisert. Det mangler altså informasjon om en god del brukere. 
Det totale antall registrerte brukere utgjør 0,55 prosent av den voksne befolkningen.  
 
Omfanget av rusmiddelmisbrukere i Eigersund skiller seg ikke ut fra andre kommuner i fylket 
ifølge IRIS. Av de registrerte brukerne er 18 prosent mellom 18 og 24 år. 
 
Rusmiddelmisbruk er kategorisert med fargekoder rangert med grønt, gult og rødt. Nær 90 
prosent av registrerte brukere ruser seg på «gult» eller «rødt», altså fra middels til alvorlig 
rusmiddelmisbruk. En samlet funksjonsvurdering viser at halvparten har dårlig funksjon (rødt) 
og 10 prosent svært dårlig funksjon med fare for liv (blodrødt). Noe over 50 prosent av 
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brukerne har tjenester fra NAV, og i alt sju personer er registrert i LAR. Ingen personer er 
registrert med arbeidstrening, helsetjenester, miljøarbeidertjenester, omsorgstjenester eller 
med ruskonsulenttjenester. Sju personer er registrert med midlertidig bolig. Kun en person 
har støttekontakt, i følge BrukerPlan.  
 
KORFOR konkluderer med at Eigersund på de fleste områder ikke skiller seg vesentlig ut fra 
situasjonen i andre sammenlignbare kommuner. På ett punkt skiller Eigersund seg negativt 
ut, og det gjelder tilbudet til brukere med de mest omfattende rus- og psykiske lidelser, en 
situasjon som innebærer fare for eget liv. Et fåtall personer var i denne kategorien ved den 
siste registreringen. Brukere med dårligst funksjonsnivå, vil kunne få tjenester fra 
Oppsøkende behandlingsteam for Dalane (OBD) eller Dalane DPS. 
 
Det har her vært en utvikling siste år ved at NAV i det siste året har hatt inntil 9 brukere i LAR 
hvorav to er i fast jobb og en i arbeidspraksis 
 
Ungdomsundersøkelser 
Gjennom ca. 20 år har en i Eigersund kommune gjennomført en spørreundersøkelse blant 
ungdomsskoleelever angående deres forhold til rusmidler. Dette har skjedde hvert 3. år og 
skjedde siste gang i 2007.  Resultatene fra undersøkelsene indikerer at forbruket av 
rusmidler i denne aldersgruppen har holdt seg ganske stabilt selv om det har foregått en 
betydelig liberalisering når det gjelder tilgjengelighet til alkohol i Eigersund kommune. Ut fra 
tallene fra de to siste undersøkelsene kan det se ut til at jentene drikker mer enn tidligere. En 
måte å tolke dette på er at det i hvert fall frem til 2007 har vært arbeidet godt med 
forebyggings- og holdningsarbeid i kommunen mot de unge i kommunen.  
 
Det er i tillegg gjort en egen undersøkelse ved Dalane Videregående skole i forhold til 
alkohol, narkotika og tobakk. En stor andel, 95,6%,  oppgir å aldri  bruke narkotiske stoffer. 
88% oppgir å ha prøvd alkohol. Nærmere 40% har aldri prøvd tobakk. 
 
Skjenkebevillinger 
Skjenkebevillinger fordelt på bevillingstype og antall 

Kommune 
Alkoholholdig 
drikk gruppe 1 

Alkoholholdig 
drikk gruppe 1 

og 2  
Alkoholholdig 
drikk gruppe 3 

Skjenkebevillinger 
totalt  

1101 Eigersund   0 7 10 17 
1101 Eigersund   0 5 12 17 

 
Omsetningsstatistikk 
For salgsbevillinger for øl har denne i perioden 2006-2010 hatt en total omsetningsøkning på 
3,6%.   
 
Når det gjelder omsetning på skjenkestedene viser totalomsetningen følgende 
prosentmessige utvikling for perioden 2006 til 2010:  
 
Øl:    72.228 til 63.737  (-12%)  
Vin:    6615 til 7947   (+20%) 
Brennevin:   2043 til 1817   (-11%) 
 
 
 
 
 
 

Side 46 av 298



 Sammendrag  - Salgs- og skjenkebevillinger 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Salgsbevillinger  mengde Endring Endring mengde Endring Endring mengde Endring Endring mengde Endring Endring mengde Endring Endring  
    05/06 i %   06/07 i %   07/08 i %   08/09 i %   09/10 i % 
Omsatt mengde Øl 476 807 77 713 19,5 % 512 017 35 210 7,4 % 586 231 74 214 14,5 % 560 863 -25 368 -4,3 % 518 143 -42 719 -7,6 % 

 Rusbrus 7 724 -8 691 -52,9 % 3 922 -3 802 -49,2 % 0 -3 922
-100,0 

% 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 

 Vin 15 657 -12 717 -44,8 % 17 744 2 087 13,3 % 0 -17 744
-100,0 

% 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 
                           
 Sum 500 188 56 305 12,7 % 533 683 33 495 6,7 % 586 231 52 548 9,8 % 560 863 -25 368 -4,3 % 518 143 -42 719 -7,6 % 
                                
Salg fra 
Vinmonopolets Svakvin 134 161 4 728 3,7 % 142 726 8 565 6,4 % 156 389 13 663 9,6 % 161 250 4 861 3,1 % 163 000 1 750 1,1 % 
butikk i 
Egersund Sterkvin 2 570 -190 -6,9 % 2 556 -14 -0,5 % 2 371 -185 -7,3 % 2 215 -156 -6,6 %   -2 215 -100,0 % 

 
Brennevi

n 40 066 1 308 3,4 % 44 521 4 455 11,1 % 45 448 927 2,1 % 46 619 1 171 2,6 % 46 000 -619 -1,3 % 
 Øl 2 481 -542 -17,9 % 3 192 711 28,7 % 2 766 -426 -13,3 % 2 472 -294 -10,6 %   -2 472 -100,0 % 
                 
                 
Skjenkebevillinger: 2006 2007 2008 2009 2010 

  
mengd

e 
Endrin

g 
Endrin

g  
mengd

e 
Endrin

g 
Endrin

g  
mengd

e 
Endrin

g 
Endrin

g  
mengd

e 
Endrin

g 
Endrin

g  
mengd

e 
Endrin

g 
Endrin

g  
    04/05 i %   05/06 i %   06/07 i %   07/08 i %   07/08 i % 
Omsatt mengde                                

Øl 72 228 10 493 17,0 % 85 914 13 686 18,9 % 94 232 8 318 9,7 % 76 310 -17 922 -19,0 % 63 737 -12 574 -16,5 % 

Rusbrus 3 748 -2 536 -40,4 % 4 227 479 12,8 % 5 079 852 20,2 % 3 851 -1 228 -24,2 %   -3 851
-100,0 

% 
Vin 6 615 -277 -4,0 % 7 055 440 6,6 % 9 292 2 237 31,7 % 8 826 -466 -5,0 % 7 947 -879 -10,0 % 

Brennevi
n 2 043 273 15,4 % 2 727 684 33,5 % 2 470 -257 -9,4 % 1 973 -497 -20,1 % 1 817 -156 -7,9 % 

Side 47 av 298



Skjenke- og salgskontroll – generell statistikk 
 
Skjenkesteder  
Antall kontroller utført: 49 
Antall steder hvor avvik ble funnet: 5 
Antall avvik totalt: 14 
 
Salgssteder  
Antall kontroller utført: 36 
Antall avvik: 0 
 
Skjenke- og salgskontroll 
Skjenkekontrollen har gjennomført det siste år et betydelig antall skjenkekontroller hos de 
etablerte utestedene i Egersund og under konserter og øvrige arrangementer. Som Kaizers 
konsert i Egersundshallen, sommerens festivaler og oktoberfesten nå i høst. Flere saker er 
ikke ferdigbehandlet i administrasjonen. I tillegg minner vi om at Eigersund kommune 
innførte det nye prikksystemet 1. juli i år som dermed er helt  i startfasen. 
 
I vintrer og vår som var har der vært avholdt flere kontroller der sakene har endt enten med 
skriftlig advarsel eller kortere inndragning og også gode rapporter/tilbakemeldinger fra 
utesteder og arrangement. Pr. dag skal her være 4 inndragninger og det ligger an til i alt 4-5 
advarsler i tidsrommet 1.10.11 til 30.06.12. Saker med prikksystemet er under ferdigstillelse 
nå i høst.  
 
Salgsstatistikk – vinmonopolet 
Det ble i 2011 solgt 213 731 vareliter på Vinmonopolet i Egersund, med en omsetning på i 
overkant av 32 millioner.  Om lag 77% av vareliterne som ble solgt var svakvin mens 
brennevin utgjorde om lag 20%. Dersom en ser på den totale omsatte mengden gjennom 
vinmonopolet har en i perioden fra 2003-2011 hatt en økning på om lag 50%. Vin er den 
varegruppen som helt klart har hatt den største prosentvise økningen. 
 
 2003 2006 2011 
Salg over vinmonopolet (vareliter) 144 179 213 

 
 
Politistatistikk - anmeldelser - narkotika 
 
Det er fra Politiet mottatt en oversikt over hvor mange personer som i perioden 01.01.2010 til 
01.09.2012  ble anmeldt for ulike forhold (32 måneder). De fleste som ble anmeldt for 
narkotikarelaterte forhold, ca 70%, hadde 2 eller mindre anmeldelser i perioden. Mens 33 
personer stod for over 55% av de narkotikarelaterte forholdene i samme periode. Av de til 
sammen 133 personene som ble anmeldt for narkotikarelaterte forhold, ble 65 av disse også 
anmeldt for andre forhold i perioden. 
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Utvikling over antall anmeldelser – narkotika i perioden 2003-2012  
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DEL II HANDLINGSDEL 

3. OVERORDNET MÅLSETTING  OG SATSNINGSOMRÅDER 
 
Hovedmålet for planen er: 
 
Å begrense skadene ved rusmiddelbruk gjennom aktiv opplysningsvirksomhet og 
forebyggende arbeid.  
 
 
Det er pekt på følgende fokusområder i denne planen: 
 

 Fremtidig modell for organisering av rusomsorgen  
 Forebyggende tiltak for barn og unge.  
 Tidlig intervensjon i forhold til barn og unge i risikosonen  
 Organisering av tjenester til voksne rusmiddelavhengige 
 Boligtilbud med personaloppfølging for voksne 
 Lavterskel dagtilbud  
 Pårørende til rusmiddelavhengige, barn og voksne 
 Brukermedvirkning  
 Samarbeid med spesialhelsetjenesten og andre 
 Kompetanseutvikling og informasjon 
 Samfunnsperspektiv 

 
For hvert fokusområde er det fastsatt et mål med tilhørende tiltak. For at planen skal være 
realistisk og gjennomførbar er det lagt vekt på å begrense antall tiltak pr. fokusområde som 
har økonomisk konsekvens.   
 
Ansvarlig tjeneste er ført opp og der ikke annet er angitt betyr dette tjenesteleder. 
 

4. FREMTIDIG MODELL FOR ORGANISERING AV RUSOMSORGEN I KOMMUNEN 

 
MÅL 
Utvikle en rusorganisering som sikrer en oversiktlig og helhetlig tjeneste både innen 
forebygging, intervensjon og tilbud til rusmisbrukere.  
 

4.1. Oppsummering av status 

Rusomsorgsarbeidet i Eigersund kommune fremstår i dag som tildels fragmentert og uten en 
helhetlig koordinering. For best mulig å kunne utnytte knappe ressurser, må kommunens 
innsats og arbeidsoppgaver innen dette feltet samordnes og det må etableres en mest mulig 
felles organisatorisk plattform og ledelse. I dette ligger også at rusomsorgen er tydelig 
forankret politisk og administrativt. 

4.2. Hovedutfordringer 

‐ Det er helt sentralt for å lykkes bedre med rusarbeidet i Eigersund kommune at 
kommunen klarer å utvikle og etablere sammenhengende tiltakskjeder som ivaretar 
både tidlig intervensjon, forebygging, botiltak, behandling, og ettervern. 

‐ Utvikle en organisering av dette feltet som ivaretar en oversiktlig og helhetlig tjeneste 
både innen tidlig forebygging, tidlig intervensjon og tilbud til rusmisbrukere.  
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‐ Manglende samordning av tjenestene innen psykiatri og rusomsorg.  
‐ Utvikle en velfungerende samarbeidskultur som sikrer avrusing, behandling, og 

rehabilitering av rusmiddelavhengige.  
‐ Tjenestene til rusmiddelavhengige er fragmentert og ikke tilstrekkelig samordnet. 

4.3. Aktuelle tiltak  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen samles i 
en tjeneste der ansatte i utgangspunktet har et 
felles ansvar for brukerne. 

2013 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Rustjenestene i NAV Eigersund flyttes over til 
Psykisk helsetjeneste og personalressurser 
overføres fra NAV.  

2013 NAV/ 
Psykisk 

helsetjeneste 
Maigården som boligtilbud videreføres men 
basert på helt nye forutsetninger – jfr føringer i 
IRIS rapporten. 

2013 Psykisk 
helsetjeneste/ 
Rusomsorgen 

Styrke samarbeidet mellom fastlegene og 
kommunens øvrige hjelpeapparat innen 
rusfeltet bl.a. gjennom faste samarbeidsmøter, 
E-meldinger m.m. 

2013 Psykisk 
helsetjeneste/ 

Rusomsorgen / 
kommuneoverlege 

Samordne tjenestene til hjemmeboende 
brukere med åpen omsorg der det er naturlig for 
å utnytte ressursene best mulig. 

2013/ 
2014 

Rusomsorg/ 
helse og 

omsorgssjef 
Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-
koordinator bør knyttes opp til rusomsorgen 
organisatorisk som del av strategiske og viktige 
forebyggende tiltak nærmest mulig de som er 
utsatt. 

2013 Helse og 
omsorgssjef 

Utvikle behandlingskjeder for 
rusmiddelavhengige i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten.  

2013 Psykisk 
helsetjeneste/ 
Rusomsorgen 

Ta initiativ til reetablering av interkommunalt 
rusmiddelråd. 

2013 Helse og 
omsorgssjef 

 
Alternative synspunkter på fremtidig modell for organisering av rusomsorgen 
LMS  
LMS mener at Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT- koordinator ikke bør knyttes organisatorisk opp 
mot den fremtidige rusomsorgen. LMS mener at fokuset for disse tiltakene skal være forebygging og 
folkehelse. LMS mener at den fremtidige Ungdomskontakten bør organiseres under helsestasjonen. I 
tillegg tror LMS at det vil være nyttig at Pingvinen plasseres under kultur. SLT-koordinatoren hører 
naturlig inn under barnevernstjenesten.  
 
SLT-koordinatoren 
SLT-koordinator mener at stillingen skal ligge direkte under rådmann, slik som det gjør i de 
kommunene som lykkes i sitt SLT arbeid. SLT koordinatoren skal være en uavhengig instans som ikke 
skal preges eller påvirkes av å ligge "under" barnevernstjenesten eller "psykisk helse". Blir den det, så 
bommer vi i vårt SLT-arbeid. Jeg har min støtte fra levekårssjefen i dette forslaget. 

 
Barnevernstjenesten 
Barneverntjenesten mener, som LMS, at Ungdomskontaken, Pingvinen og SLT-koordinator ikke bør 
knyttes organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og 
ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som et 
allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen 
medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i 
målgruppa. 
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5. FOREBYGGENDE TILTAK FOR BARN OG UNGE  

 
Mål 
Forebyggende tiltak blant barn og unge skal bidra til å heve debutalderen på alkohol, 
redusere alkoholbruk blant ungdom og hindre bruk av illegale rusmidler.  

5.1. Oppsummering av status 

Rusforebyggende tiltak er viktig for å styrke befolkningens kunnskap og bevissthet om 
rusrelaterte skader og for å utsette debutalderen for omgang med rusmidler hos unge. Barn 
og ungdom ferdes i all hovedsak på tre arenaer: hjem, skole og fritid. Det forebyggende 
arbeidet må dermed skje på alle disse arenaene.  
 
I Sirius rapport 2/2012 har oppsummeres erfaringene fra et tidligere regionprosjekt angående 
forebyggingsarbeid på kommunenivå. Plangruppen tar med følgende utdrag fra denne 
rapporten: 
 
”Kommuner som er flinke til å forebygge rusmisbruk har egne ansatte som i hovedsak jobber 
med rusmiddelforebygging. Forebyggingsarbeidet er i tillegg godt forankret hos 
lokalpolitikere og i kommunens administrasjon. De gode forebyggingskommunene har latt 
prosjektlederne få fortsette å ha ansvaret for rustiltakene man ønsket å videreføre. De har 
også avklart hvilke tiltak som er viktige i vedkommendes ansvarsområde. Vi ser at de 
tiltakene som er perifere for stillingens ansvarsområde, blir vanskelig å prioritere i en travel 
hverdag. At forebyggingsarbeidet er godt forankret hos lokalpolitikerne er også viktig. Den 
politiske forankringen er gjerne avhengig av politikernes personlige engasjement. Derfor kan 
politisk kontinuitet ha stor betydning for videreføringen. I tillegg er det nødvendig med en 
administrativ forankring som kan gi fagfolkene et rimelig arbeidsrom, både til gjennomføring 
og til utvikling av nettverk og samarbeidsrelasjoner. forebyggingstiltak som kommunene selv 
har utviklet og tilpasset sin lokale hverdag, er mer levedyktige enn tiltaksforslagene fra 
staten. Ikke overraskende føler kommunene mer eierskap og entusiasme for egne tiltak.” 
 
Hovedfokus for forebyggende tiltak er rettet mot barn og unge, deres foresatte og voksne 
som rollemodeller. Barn og ungdom er en sentral målgruppe for folkehelsearbeidet fordi mye 
av grunnlaget for senere helse og helsevaner legges tidlig i livsløpet. Foreldrene har ansvar 
for at barna får sine omsorgsbehov dekket. 
Samfunnet skal legge til rette for og supplere foreldrenes innsats i et nært samarbeid med 
dem. Å forebygge utvikling av et helseproblem relatert til rusadferd gjelder ikke bare barn og 
ungdom. Det vil også i stor grad omfatte den voksne befolkningsomgang med- og holdning til 
bruk av alkohol og andre rusmidler. 
 
Når det gjelder forebygging er det viktig både å være oppmerksom på og ha et fokus på at 
mye viktig rusforebyggende arbeid skjer i frivillige lag og foreninger.  Her blir da også 
folkehelseperspektivet meget tydelig. Satsing på frivillig sektor er et tiltak som det er fokusert 
på i den nylig vedtatte rehabiliteringsplanen for 2012 -2015. Blant annet med bakgrunn den 
nye Lov om Folkehelse som er gjeldende fra 1. januar 2012. 
 
Ser vi så litt nærmere på situasjonen i Eigersund kommune spesielt, så er det plangruppens 
vurdering at tiden nå er inne til å vitalisere dette arbeidet. Blant annet gjennom aktiv 
samordning av de ressursene vi allerede har i kommunen. I likhet med hva som gjelder innen 
tjenestene for voksne rusmiddelbrukere, så er satsingen på forebyggende arbeid for 
fragmentert. I tillegg har kommunen ikke lenger ungdomskontakt. Det er likevel politisk 
avklart at denne stillingen vil bli opprettet igjen i denne kommunestyreperioden. 
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I tillegg til dette er plangruppen opptatt av å styrke samarbeidet med politiet. Blant annet 
gjennom å vitalisere arbeid i SLT- forumet der politiet skal være en helt sentral aktør. 
Plangruppens møte med politistasjonssjefen i sluttfasen av planarbeidet var meget positivt i 
så måte. Videre er plangruppen opptatt av å opprettholde og på sikt styrke fritidsklubben 
Pingvinen og samordne denne best mulig med de øvrige tiltakene innen forebygging.  
Plangruppen vil også peke på at det har skjedd en uheldig stopp i de 3-årige 
ungdomsundersøkelsene som fungerte helt frem til 2007. Skoleprosjektet Kast Masken 
videreføres. Plangruppen vil også peke på muligheten for å invitere våre nabokommuner til å 
gjenetablere Rusmiddelrådet i Dalane som var aktive i perioden 1990 – 2000.  
 
Et viktig tiltak som berører både forebygging og tidlig intervensjon overfor barn og unge i 
risikosonen, gjelder etableringen av et barne – og familiesenter. Kommunestyret vedtok i 
2009 at det skal etableres et slikt senter i Eigersund kommune. Dette er for øvrig et tiltak 
som sterkt anbefales av Folkehelseinstituttet. Formålet med et barne- og familiesenter er å 
samle alle kommunale instanser som arbeider med barn og familier i en avdeling. Andre 
instanser som ikke er kommunale, for eksempel familievern, kan også knyttes til senteret.  
I et senter av denne karakter kan en lettere samordne de tilgjengelige ressursene og 
koordinere innsatsen på en bedre måte enn i en fragmentert modell. Ikke minst i forhold til en 
samordningen av den tidlige innsatsen. En slik satsing vil få viktige organisatoriske 
konsekvenser for tiltaksområdet barn og familier. Ikke minst tilsier en satsing på barne- og 
familiesenter at tiltaksområdet får en egen faglig og administrativ ledelse.  

5.2. Hovedutfordringer 

‐ Revitalisere og samordne bedre de tjenester som arbeider forebyggende i 
kommunen. 

‐ Tenke interkommunalt i forebyggingsarbeidet. 
‐ Utvikle samarbeidet med politiet 
‐ Fokusere på viktigheten av frivillig sektors forebyggingsarbeid. 
‐ Innhente bedre informasjon om alkohol- og narkotikabruk hos ungdommer. 
‐ Motivere foreldre til å være gode rollemodeller. 
‐ Heve debutalder for alkohol. 
‐ Sikre trygge overganger i endringsfaser. Barneskole – ungdomsskole - videregående 

skole. 

5.3. Aktuelle tiltak   

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Ny organisasjonsmodell innføres. kfr. modell 
i planen i kap.4 

2013 Helse og omsorgssjef

Stilling som ungdomskontakt gjeninnføres 
og lyses ut. 

2014 Helse og omsorgssjef

Videreutvikle og revitalisere SLT 
(samordning av lokale tiltak). 

2013 Helse og omsorgssjef

Utvide tilbudet ved Pingvinen slik at andre 
som vil ta ansvar for flere aktiviteter gis 
anledning til det (frivillige lag og org., 
uorganisert ungdom m.m.) 

2014 Leder Pingvinen 

Videreføre ordningen med Natteravner. 2013 Helse og omsorgssjef
Etablere foreldrenettverk på alle 
ungdomsskolene.  

2014 Skole og 
oppvekstsjef/  

Helse og omsorgssjef
Videreføre programmet ”Kast Masken” rettet 
mot skolene 

2013 Skole og oppvekstsjef

Ungdomsundersøkelsen blir startet opp 
igjen fra 2013. 

2014 Helse og omsorgssjef
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Etablere nærmiljøanlegg i alle 
bydeler/tettsteder for å hindre at ungdom for 
tidlig trekker til sentrum.  

Blir fulgt opp i anleggsplanen. 

Inntil kr 40 000,- av skjenkeavgiftene, som 
blir fordelt årlig til ulike rusforebyggende 
tiltak, avsettes til stimulerings/driftsmidler for 
tilbud inngangsatt og drevet av ungdom.   

2015 Helse og omsorgssjef

BUK (Barn og Unges Kommunestyre) og 
UR (ungdomsråd) samt elevrådene ved 
ungdomsskolene og DVS inviteres til 
idèdugnad for fritidstilbud m.m. 

2014 Skole og 
oppvekstsjef/  

Helse og omsorgssjef

Gå gjennom og evaluere samarbeidet 
mellom forebyggende instanser internt og 
eksternt, og peke på tiltak for å sikre god 
kommunikasjon og samordning av tiltak og 
innsats. I dette ligger også å se på 
muligheter for interkommunalt samarbeid 
innen feltet. 

2015 Helse og omsorgssjef

Etablere barne- og familiesenter Se egen plan for 
barne- og 

familiesenter i 
Eigersund. 

Helse og omsorgssjef
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6. TIDLIG INTERVENSJON - BARN OG UNGE I RISIKOSONEN  

 
Mål 
Gripe fatt i unge som er i faresonen så tidlig som mulig for å hindre en negativ 
utvikling. 

6.1. Oppsummering av status 

Med tidlig intervensjon mener vi arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så 
tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Tidlig 
intervensjon er også et ledd i folkehelsearbeidet.  
 
Tre elementer er sentrale for å få til tidlig intervensjon i praksis:  
 
1) Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer og signaler, og kjennskap til kritiske faser i 

barn og unges utvikling.  
2) Forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og handle på grunnlag av 

en bekymring  
3) Kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted og i det øvrige tjenesteapparatet 
 
 
Det er mye usikkerhet knyttet til unge i risikosonen for rusmiddelmisbruk og utsagn om antall 
unge i risikosonen eller unge rusmiddelmisbrukere, er sprikende. Verken politi, 
Oppfølgingstjenesten i videregående skole, Helsestasjon eller Barnevern kan si noe sikkert 
om situasjonen. Dette er imidlertid ikke overraskende, fordi rusbruket ofte er skjult og 
vanskelig å oppdage. Unge vil sannsynligvis heller ikke oppfatte seg selv som 
rusmiddelmisbrukere eller søke hjelp for mulig misbruk. Forebygging på dette nivået kan 
derfor kreve spesiell innstas. Flere kommuner har iverksatt tiltak med sikte på å oppdage og 
tilby tiltak for unge i risikosonen, med hjelp av statlige midler.  

6.2. Hovedutfordringer 

‐ Møte det som ser ut til å være en brattere ruskurve blant en del unge i alder 17-23 år.  
‐ Det er utfordrende å avdekke bruk/misbruk blant unge og sette inn rette tiltak tidsnok. 
‐ Behov for økt kompetanse 
‐ Personer som er i risiko for å utvikle rusmiddelproblemer, eller som allerede viser 

tegn på mulig problemutvikling, får ikke alltid den hjelpen de trenger på et tidlig 
tidspunkt. Det kan oppleves som vanskelig å gripe inn på grunnlag av vage tegn og 
symptomer. Tidlige symptomer og små tegn må i mange tilfeller vokse seg store før 
«noen gjør noe». 

‐ Rusmidler og svangerskap 

6.3. Aktuelle tiltak  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Ny organisasjonsmodell innføres. kfr. 
modell i planen i kap.4 

2013 Helse og omsorgssjef 

Etablere en prosjektstilling finansiert med 
statlige midler for å systematisere og 
samordne den kommunale innsatsen med 
tidlig intervensjon. 

2015 Helse og omsorgssjef/ 
Rusomsorgen 

Videreføre 20 timers foreldrekurs med 
fokus på kommunikasjon, relasjon og 
grensesetting som barnevernet i dag tilbyr. 

2013 Barnevernet 

Vitalisere arbeidet i SLT.  2013 Rådmann 
Opprettholde og styrke Pingvinen som 2013 Rådmann 
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rusfritt og skapende fritidstilbud. 
Videreutvikle samarbeidet mellom Psykisk 
helsetjeneste/Rusomsorgen og kultur- og 
idrettsmiljøer i kommunen. 

2013 Psykisk helsetjeneste/ 
Rusomsorgen 

Videreutvikle samarbeidet mellom Psykisk 
helsetjeneste/Rusomsorgen og skole, 
barnehage og helsestasjon. Identifisere 
barn og unge av rusmiddelavhengige 
foreldre og barn/unge som lever i en 
hverdag preget av vold og/eller 
omsorgssvikt så tidlig som mulig. 

2013 Psykisk 
helsetjeneste/Rusomsorgen

Utarbeide egen kompetanseplan for å sikre 
kompetanseheving ved kurs og opplæring 
for alle som arbeider med barn og 
ungdom, inklusiv frivillige organisasjoner.  

2015 Personalsjef/ 
Personal/ 

 Psykisk helsetjeneste/ 
Rusomsorgen 

Hjelpetjenestene må sammen med skole 
og barnhage avklare roller, forventninger 
og arbeidsområder for på best mulig måte 
å sikre at barn og unge fanges tidlig opp 
og gis rett hjelp til rett tid – videreutvikle 
rutiner.  

2014 Psykisk helsetjeneste/ 
Rusomsorgen  

Eigersund kommune tar initiativ til å 
opprette et samarbeidsorgan bestående av 
instanser som arbeider med unge i 
alderen 17-23 år. Aktuelle deltakere er 
Barneverntjenesten, Helsestasjon for 
Ungdom, Dalane Videregående skole og 
Oppfølgingstjenesten (Rogaland 
Fylkeskommune) og NAV. Hensikten er å 
sikre et helhetlig hjelpetilbud,  
herunder for eksempel smidig samarbeid 
mellom barnevernet og NAV, målrettet 
oppfølging av unge som 
dropper ut av videregående skole. 

2013 Helse og omsorgssjef 
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7. ORGANISERING AV TJENESTER TIL VOKSNE RUSMIDDELAVHENGIGE  

 
Mål 
Bidra til at den rusmiddelavhengige skal får nødvendig bistand og hjelp til å mestre 
hverdagen og ha et verdig liv.  

7.1. Oppsummering av status 

 
Personer som er avhengige av rusmidler er ikke noen ensartet gruppe. Det er stor variasjon i 
hvilke problemer avhengigheten bidrar til. Det handler blant annet om økonomi, helse, bolig, 
aktivitet, kriminalitet og om forholdet til familie og venner. Kommunene har i all hovedsak 
ansvaret for å yte hjelpetjenester til alle innbyggere som oppfyller kriteriene. Gjennom råd, 
veiledning og hjelpetiltak først og fremst utenfor institusjon, skal den lokale sosialtjenesten i 
NAV utarbeide et opplegg tilpasset den enkeltes behov.  
 
For å kunne mestre overgangen fra et liv i rus til et rusfritt liv, er det viktig med:  

‐ tilfredsstillende bolig  
‐ meningsfull hverdag; arbeid/skole/aktivitet  
‐ et rusfritt sosialt nettverk  
‐ fast inntekt/trygd/stønad  
‐ hjelp til å rydde i økonomiske forhold, evt. nedbetalingsording på gjeld  
‐ hjelp i forhold til fysisk og psykisk helse  
‐ relevante tiltak i forhold til mennesker med fysiske/psykiske funksjonshemminger og 

store omsorgs- og pleiebehov.  
 
En større del av IRIS rapporten omhandler hvordan NAV Eigersund ivaretar de ulike 
tjenestene som er tillagt ”kommunedelen” av NAV. Vurderingene av den måten disse 
tjenestene ivaretas på i dag er stort sett negative fra IRIS sin side. IRIS mener blant annet at 
NAV Eigersund ikke tilbyr brukerne tjenester de har krav på etter gjeldende lovgivning. 
Plangruppen tar med følgende utdrag om dette temaet fra rapporten.  
 
IRIS rapporten: 
”Tjenester til rusavhengige er organisert i det lokale NAV-kontoret og i Rusomsorgen i kommunen som 
er en del av Psykisk helsetjeneste i Levekårsavdelingen. Det viktigste tiltaket i Rusomsorgen er driften 
av åtte boligenheter i et bemannet boligfellesskap, Maigården, samt hjemmetjenester til brukere både i 
Maigården og til hjemmeboende rundt om i kommunen. Rusomsorgen har 3,6 stillinger organisert i en 
turnusordning. Rusomsorgen er en videreføring av et prosjektorganisert tiltak som nå er gått inn i 
vanlig kommunal drift.  
 
NAV i Eigersund, har ansvaret for tjenester til personer med rusmiddelproblemer. Det foreligger en 
avtale fra 2007 mellom NAV Rogaland og Eigersund kommune som angir ansvarsområdene for det 
lokale NAV-kontoret. Avtalen gjelder økonomisk sosialhjelp, arbeidsrehabilitering, boligformidling og 
oppfølging, individuell plan og rusoppfølging/ forebygging/ettervern etter kapittel 6 i den tidligere 
Sosialtjenesteloven. Rusoppfølgingen skal skje i tett samarbeid med Rusomsorgen i Psykisk 
helsetjeneste.  
 
”Det er ikke sikret en samordnet innsats på tvers av ansvarsområder for rusmiddelavhengige i 
kommunen. NAV-kontorets satsingsområder er økonomiske saker og arbeidstiltak. Oppgaver som får 
mindre oppmerksomhet er rådgivning og veiledning, støtteopplegg, oppfølging i bolig, oppsøkende 
arbeid, tiltak for sosial rehabilitering, arbeid med individuell plan og oppfølging før, under og etter 
opphold i TSB( Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) eller fengsel. ” 
 
”NAV-kontoret har presisert at de har mest oppmerksomhet mot saker som gjelder arbeidstiltak og 
økonomi. NAV har mer omfattende forpliktelser for tjenester til rusmiddelmisbrukere, men dette 
arbeidet satses det mindre på. Kontoret har ingen miljøarbeidertjeneste. Dette gir seg tydelig uttrykk i 
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reaksjoner fra brukere. Konsekvensen er at brukere ikke får de tjenestene de har et rimelig krav på 
etter loven. Kontoret ser også ut til å nedprioritere deltaking i ansvarsgrupper så lenge det ikke dreier 
seg om arbeidstiltak. Arbeid med å skaffe koordinator til individuelle planer, prioriteres heller ikke.  
Evalueringen viser at det er en glipp i utøvelsen av tjenester til personer med rusmiddelproblemer på 
det lokale NAV-kontoret. I praksis er det avsatt en halv stilling i NAV med spesielt ansvar for 
rustjenester. Dette er knapt. Samarbeidspartneres syn på svakheter ved rustjenestene i NAV samt 
NAVs egne satsingsområder, viser at feltet er for svakt bemannet.” 
 
”Tjenester til rusmiddelavhengige er fragmentert og ikke tilstrekkelig samordnet. Det savnes en 
velfungerende samarbeidskultur som sikrer avrusing, behandling, og rehabilitering av 
rusmiddelavhengige. Dette mener vi kommunen vil oppnå ved å samle tjenestene i Psykisk 
helsetjeneste.” 
 
”Den foreslåtte organiseringen mener vi på en bedre måte ivaretar en oversiktlig og helhetlig tjeneste 
til rusmiddelavhengige. En slik organisering mener vi også vil bidra til å utvikle og videreføre den 
kompetanse på rusfeltet som Rusomsorgen i dag har. I Psykisk helsetjeneste vil man også kunne dra 
nytte av avdelingens kompetanse på psykiske plager og lidelser. En stor andel av rusmiddelavhengige 
har slike plager.” 
 
Plangruppens merknader: 
Plangruppen er enig i at det er nødvendig å styrke samordningen når det gjelder å yte mest 
mulig helhetlige kommunale tjenester til personer med rusmiddelproblemer. Et viktig ledd i 
dette arbeidet vil bli å overføre de rusrelaterte tjenestene som nå er tillagt NAV til psykisk 
helsetjeneste. De nødvendige ressurser må overføres. Det presiseres at dette ikke er friske 
midler, men overføring av arbeidsoppgaver og tilhørende midler for å ivareta oppgaver som 
kommunen skal utføre.  

7.2. Hovedutfordringer 

‐ Velge en organisering som ivaretar en oversiktlig og helhetlig tjeneste til 
rusmiddelavhengige. En slik organisering mener vi også vil bidra til å utvikle og 
videreføre den kompetanse på rusfeltet som Rusomsorgen i dag har. I Psykisk 
helsetjeneste vil man også kunne dra nytte av avdelingens kompetanse på psykiske 
plager og lidelser.  

‐ En må sikre en samordnet innsats på tvers av ansvarsområder for 
rusmiddelavhengige i kommunen. 

‐ Det savnes en velfungerende samarbeidskultur som sikrer avrusing, behandling, og 
rehabilitering av rusmiddelavhengige. Dette mener vi kommunen vil oppnå ved å 
samle tjenestene i Psykisk helsetjeneste. 

‐ Tjenester til rusmiddelavhengige er fragmentert og ikke tilstrekkelig samordnet. 

7.3. Tiltak for organisering av tjenester til voksne rusmiddelavhengige 

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Rustjenestene på NAV Eigersund, unntatt 
økonomiske ytelser og arbeidsrettede tiltak, 
overføres til Psykisk helsetjeneste/rusomsorgen jfr. 
kap. 4.3.  

2013 Psykisk helsetjeneste 
./Rusomsorg 

Bemanningen innen Psykisk helsetjeneste må 
styrkes og overføring av res. fra NAV jfr. kap. 4.3. 

2013 Psykisk helsetjeneste 
./Rusomsorg 

Styrke samarbeidet mellom fastlegene og 
kommunens øvrige hjelpeapparat innen rusfeltet 
gjennom å etablere faste møteplasser jfr. kap. 4.3 

2013 Psykisk helsetjeneste 
/Rusomsorg / 

kommuneoverlege 
Det opprettes egen stilling for LAR oppfølgingen – 
helhetlig oppfølging av rehabiliteringstilbudet – 
dette i første omgang som en prosjektstilling over 3 
år.  

2014 Helse og omsorgssjef/ 
Psykisk helsetjeneste 

./Rusomsorg 
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8. BOLIGTILBUD MED PERSONALOPPFØLGING FOR VOKSNE  

 
MÅL 
Bidra til at den rusmiddelavhengige skal få et tilpasset boligtilbud med faglig 
oppfølging.  

8.1. Oppsummering av status 

IRIS rapporten 
Den nylig mottatte evalueringsrapporten fra IRIS tegner et dystert bilde av situasjonen på 
Maigården. I sin oppsummering av status gjengir plangruppen her følgende utdrag fra 
rapporten:  
 
”Det er lite som tyder på at Maigården har en positiv innvirkning på beboernes sosiale funksjon. 
Maigården har et så dårlig rykte at ikke engang beboernes venner eller familie ønsker å komme dit på 
besøk, sier beboere. På denne måten bidrar ikke miljøet på Maigården til at beboerne kan 
opprettholde et positivt sosialt nettverk eller til at sosial integrering blir styrket. Det skjer heller ingen 
utvikling i retning av å mestre sin rusavhengighet eller dagliglivets krav og utfordringer, skal vi dømme 
etter intervjuer med beboere. Maigården bidrar ikke til å gi beboerne et verdig liv uten rus eller 
muligheter for å bli rusfri, slik intensjonen engang var. Over tid har forholdene på Maigården utviklet 
seg uheldig, med omsetning og bruk av rusmidler. Arbeidsmiljøet for de ansatte er utfordrende og 
stedet har svært høyt sykefravær, nær 30 prosent, og med mye bruk av vikarer. Til tider har det vært 
umulig å dekke vaktene med tilstrekkelig personell.” 
 
”I utgangspunktet er tiltaket positivt, og kommunen har gjort et løft med å etablere et bemannet 
botilbud for mennesker med både rus- og psykiske lidelser. Samlet sett er imidlertid kritikken fra ulike 
parter i rusfeltet samt politiet ganske massiv. Både beboerne selv og ansatte har innvendinger mot 
tiltaket.” 
 
”Erfaringer fra andre kommuner er at boliger med stort innslag av rusmiddelmisbrukere fungerer 
dårlig. Det skapes lett et miljø preget av rusbruk og omsetning av rusmidler, mye bråk og til dels dårlig 
vedlikehold av leiligheter. For brukere i rehabilitering fungerer slike sammensatte boliger helt 
kontraindikatorisk på tilfriskning og rehabilitering (referanser). Eigersund er følgelig ikke alene om å 
erfare dårlig bomiljø i så måte. En viktig forskjell er at Maigården er bemannet og at man derfor skulle 
forvente en bedre bosituasjon og miljø enn i ubemannede boligenheter, som er det vanligste.”  
 
”Vi har besøkt brukere i frittliggende boliger integrert i vanlig bebyggelse i Eigersund og uten noen 
bemanning. Disse boligene er ikke preget av samme miljøproblemer som Maigården. Et unntak er de 
kommunale, ubemannede boligene i Eigerøyveien, hvor boligforholdene karakteriseres som uverdige. 
En vellykka rehabilitering krever et differensiert botilbud som kan egne seg for personer med ulike 
behov. Man må kunne tilby den enkelte et best mulig botilbud, blant annet i forhold til beliggenhet.” 
 
”Vi vil konkludere med at driften av Maigården i sin nåværende form ikke kan forsvares verken ut fra et 
rusfaglig perspektiv, ut fra arbeidsmiljøhensyn eller på bakgrunn av kommunens rusmiddelpolitiske 
handlingsplan” 
 
Plangruppens merknader 
Plangruppen opplever at IRIS rapporten i det store og hele gir en dekkende beskrivelse av 
situasjonen på Maigården på undersøkelsestidspunktet og er enig i at videre drift i den 
nåværende form ikke kan forsvares. En avvikling av Maigården, spesielt på kort sikt, er et 
svært drastisk tiltak. Det vil nepe være mulig å sikre beboerne gode, alternative 
boligløsninger før etter et omfattende forarbeid. Plangruppen vil derfor anbefale at en 
arbeider videre med å finne en helhetlig løsning med basis i alternativ 1 fra IRIS rapporten 
(utarbeide nye mål for tiltaket). Det er også mulig å tenke seg flere alternative modeller med 
basis i alternativ 1. Disse modellene vil bli presentert i en egen politisk sak som vil omhandle 
Eigersund kommunes konkrete oppfølging av IRIS rapporten. Denne saken vil bli behandlet 
parallelt med den rusmiddelpolitiske handlingsplanen. 
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Plangruppen vil også tilføye at IRIS rapporten beskriver situasjonen ved Maigården 
sommeren 2012. Nå sent på høsten opplever personalet ved Maigården at situasjonen har 
blitt mer stabil. Dette henger sammen med at boligtiltaket nå er bemannet av de personene 
som er ansatt i tiltaket etter en lengre tidsperiode der fast personale har vært i permisjoner 
eller i lengre sykemeldinger. Plangruppen anser dette som en indikasjon på at det kan være 
mulig å få til betydelige forbedringer ved å gjennomføre betydelig endringer i tiltaket med 
utgangspunkt i alternativ 1 i IRIS rapporten.  
 

8.2. Hovedutfordringer 

IRIS oppsummerer utfordringene ved driften av Maigården på følgende måte:  
‐ Høyt sykefravær blant ansatte og stor bruk av vikarer.  
‐ Man må tidvis avlyse vakter for ansatte, og da står Maigården uten tilstrekkelig 

bemanning.  
‐ Ansatte utfører tjenester både til hjemmeboende rusmiddelmisbrukere og beboere på 

Maigården, men personellknapphet (sykefravær etc.) gjør det vanskelig å følge opp 
brukerne på en tilstrekkelig god måte.  

‐ Det er ikke kapasitet til rehabilitering av beboere som lever en passiv tilværelse.  
‐ Medisinering av beboere samt bytte/omsetning av rusmidler bidrar til å opprettholde 

rusmiddelavhengighet.  
‐ Sterk medisinering forhindrer at beboere komme i posisjon til behandling eller 

kommer inn i en tilfriskningsprosess.  
‐ Foreskrivingen av medikamenter til beboere er uforsvarlig og har ingen medisinsk 

begrunnelse. Maigården trekker til seg personer som kjøper/selger/bytter rusmidler.  
‐ Maigården har et meget dårlig omdømme i kommunen, noe som bidrar til 

stigmatisering av beboerne og svekker muligheter for sosial inkludering og 
integrasjon 

8.3. Mål og tiltak for boligtilbud med personaloppfølging for voksne  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Alt. 1 - Det utarbeides nye mål for tiltaket 
Maigården og klargjøres hva kommunen vil 
med tiltaket fremover. 

2013 

Alt. 2 - Maigården avvikles som boligtiltak for 
rusmisbrukere og beboerne får andre tilbud på 
litt lengre sikt. 

2013 

Det fremmes en politisk sak som blant annet 
presentere nye arbeidsmodeller for Maigården 
med basis i evalueringen fra IRIS. 

2013 

Helse og 
omsorgssjef  

Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Botilbudet i Eigerøyveien 33 gjennomgås 
særskilt med sikte på alternativer jfr. 
boligsosial handlingsplan 

2013/ 
2014 

Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Utvikle et differensiert boligtilbud for brukere 
med behov for midlertidig botilbud – tas opp i 
forbindelse med revidering av boligsosial 
handlingsplan i 2013 jfr. boligsosial 
handlingsplan. 

2013/ 
2014 

NAV/ Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 
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9. LAVTERSKEL DAGTILBUD OG ARBEIDSTRENING 

 
MÅL 
Opprettholde og utvikle et hensiktsmessig dagtilbud- og arbeidstrening. 

9.1. Oppsummering av status 

IRIS rapportens konklusjon: 
”Fyrlyssenteret er et lavterskeltiltak for rusmiddelavhengige. Tiltaket er et værested på dagtid 
med tilbud om aktiviteter, arbeidstiltak, lettere helsetjenester som sårbehandling og 
forpleining. Stedet har 8 til 10 brukere daglig, men har registrert 100 brukere. Enkelte 
brukere mottar andre tjenester fra kommunen så som kommunal bolig og kan ha individuelle 
tiltak. Stedet har tiltak for enkelte med særs dårlig funksjonsevne. Fyrlyssenteret er det 
eneste åpne lavterskeltilbudet i Eigersund og ivaretar oppgaver som kommunen har, og 
utfyller på den måten andre offentlige tilbud i kommunen. Brukerne er i stor grad etablerte 
rusmiddelmisbrukere, og noen mottar tjenester fra den kommunale rusomsorgen som 
boligtjenester, deriblant på Maigården. Flere brukere har nedsatt funksjonsevne. For mange 
av brukerne er Fyrsenteret et fast og populært tilbud, både som et værested og som et 
aktivitetstilbud. Fyrlyssenteret samarbeider godt med rusomsorgen i kommunen.” 
 
Plangruppens merknader: 
Fyrlyssenteret er et av meget få tilbud for misbrukere som får en ubetinget positiv omtale i 
IRIS rapporten. På kortere sikt er det meget vanskelig å se for seg alternativ til nåværende 
tilbud. Et dagtilbud av tilsvarende kvalitet og omfang bør videreføres.  
 
For øvrig antar plangruppen at når det i rapporten nevnes 100 brukere som er registrert, så 
forstår plangruppen det som å være en oppsummering av personer som har hatt kontakt 
med Fyrlyssenteret i perioden 07-12. 

9.2. Hovedutfordringer 

‐ Nåværende samarbeidsavtale utgår 31.12.12. Frelsesarmeen er i gang med å avvikle 
tilbudet da ny avtale med Eigersund kommune ikke forelå innen 01.10.12 

‐ Avklare mulighetene for fremtidig dagtilbud basert på nåværende omfang og kvalitet. 

9.3. Tiltak i forhold til lavterskel dagtilbud  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Videreføre et dagtilbudet basert på 
nåværende omfang og kvalitet. 

2013 Helse og 
omsorgssjef 

sammen med  
Psykisk 

helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Utrede tilbud om arbeidstrening for 
rusmisbrukere i samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner, private og/eller offentlige 
instanser. 

2013/ 
2014 

Helse og 
omsorgssjef 

sammen med  
Psykisk 

helsetjeneste 
/Rusomsorg 
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10. PÅRØRENDE TIL RUSMIDDELAVHENGIGE, BARN OG VOKSNE  

 
MÅL 
Tilbudet til barn og voksne som er pårørende til rusmiddelmisbrukere må være synlig 
og tilgjengelig basert på gjensidig tillit og dialog.  

10.1. Oppsummering av status 

I Norge er det antatt at ca.130 000 familier lever med en rusmiddelmisbruker i familien. Det 
blir anslått at en rusavhengig har om lag sju personer i sin nære familie som blir preget av 
hans eller hennes livsførsel (WHO). Pårørende er en gruppe som står i fare for å bli oversett 
ettersom den rusmiddelavhengige oftest står i fokus. Det er to dimensjoner i oppfølgingen av 
pårørende:  

‐ Pårørende har behov for informasjon og kan bidra som samarbeidspartner / ressurs i 
brukerens behandlingsforløp.  

‐ Pårørende har et hjelpebehov for egen del som resultat av å være medlever, foreldre, 
barn, søsken eller ektefelle.  

‐ Pårørende har behov for noen å henvende seg til for råd og veiledning når det 
oppstår vanskelige situasjoner. Som kjent oppstår disse ofte uten åpningstiden til 
offentlige kontorer og tjenester. 

Kommunene har etter Helse- og omsorgsloven plikt til å gi råd, veiledning og hjelp til 
rusmiddel misbrukerens familie . En av hovedmålsettingene i den nasjonale 
Opptrappingsplanen for rusfeltet er å ivareta de pårørende på en bedre måte. Barn som 
pårørende er et nasjonalt satsingsområde. Herunder inngår at de får hjelp tidlig og at 
kompetansen i tjenestene blir styrket. 
 
Lokalt i Eigersund kommune er det LMS (Landsforbundet mot stoffmisbruk), avdeling 
Egersund, som er de pårørendes interesseorganisasjon. Organisasjonen er blant annet 
opptatt av at det utvikles et godt synlig og tilgjengelig tilbud til barn og voksne som er 
pårørende til rusmiddelmisbrukere.  

10.2. Hovedutfordringer 

‐ Tjenesteapparatet har ikke tilstrekkelig fokus på og kunnskap om pårørende arbeid. 
‐ Eksisterende tilbud til pårørende er for lite kjent og blir for lite benyttet både av 

ansatte og av befolkningen generelt. 
‐ Sikre en rask og helhetlig oppfølging for familier der det avdekkes at en i familien er i 

en krise. 

10.3. Mål og tiltak for pårørende arbeidet  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Øke kompetansen om pårørendes situasjon 
og behov blant ansatte som kommer i 
kontakt med rusmiddelmisbrukere – jfr. bl.a. 
utarbeiding av kommunal kompetanseplan 
for rusområdet.  

2014 Personalsjef/ 
Psykisk 

helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Etablere ressursgruppe for pårørende arbeid. 
Samarbeid med LMS. 

2013 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Utarbeide retningslinjer for å ivareta barn 
som pårørende. Samarbeid med LMS. 

2014 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg/ 
Hesestasjon/ 

Barnevern 
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Bruk av bla.a kommunens hjemmeside for å 
sikre informasjon om tilbud til pårørende ut i 
tjenesteapparatet og befolkningen for øvrig.  

2013 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Vurdere utarbeidelsen av en egen 
”hjelpepakke” for familier i krise. Samarbeid 
med LMS. 

2015 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

11. BRUKERMEDVIRKNING  

 
MÅL 
Kommunens tjenestetilbud til rusmisbrukere og deres pårørende skal involvere 
brukerne og gi dem innflytelse.  

11.1. Oppsummering av status 

 
Brukermedvirkning er også lovfestet, jf. for eksempel Helse- og omsorgsloven § 3-10 der det 
heter: ”Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved 
utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste.” .  
 
Økt brukerinnflytelse er ett av fem mål i nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet. Å jobbe slik 
at det blir reell medvirkning fra bruker kan handle om holdninger, engasjement og 
tilrettelegging, men også om arbeidsmetoder og rutiner som sikrer at brukerens ønsker og 
behov blir hørt og tatt hensyn til. Individuell plan blir vurdert som et helt sentralt virkemiddel i 
arbeidet med å sikre brukermedvirkning på individnivå. 

11.2. Hovedutfordringer 

‐ Kommunens tjenestetilbud til rusmisbrukere og deres pårørende skal involvere 
brukerne og gi dem innflytelse på utviklingen av det tilbudet de mottar fra det 
offentlige 

‐ Individuell Plan er ikke tilstrekkelig implementert som verktøy for brukermedvirkning 
på individnivå. 

‐ Rusmiddelmisbrukere og deres pårørende er ikke tilstrekkelig involvert i utformingen 
av kommunens tjenestetilbud på rusfeltet. 

 

11.3. Mål og tiltak for brukermedvirkning  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Systematisk ta i bruk Individuell Plan i 
oppfølgingen av rusmisbrukere herunder  
koordinator for brukere med behov for 
langvarige og koordinerte tjenester. 

2013 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Brukere skal så langt som mulig være 
representert i ansvars-/prosjektgrupper som 
har fokus på tjenesteutvikling.  

2013 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Gjennomføre minimum én 
brukerundersøkelse på rusfeltet i 
planperioden.  

2015 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 
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12. SAMARBEID MED SPESIALITSHELSETJENESTEN OG ANDRE 

 
MÅL 
Tjenester til rusmiddelavhengige skal være samordnet med spesialisthelsetjenesten 
og være preget av kontinuitet.  

12.1. Oppsummering av status 

Rustjenestene i Eigersund kommune samarbeider med ulike aktører innen 
spesialisthelsetjenesten. For rusmiddelmisbrukere involveres vanligvis spesialist-
helsetjenesten etter henvisning fra kommunene eller fra instanser i spesialisthelsetjenesten 
selv. 
 
I kommunene har NAV, sosialtjenesten eller fastleger henvisningsrett. Erfaringer fra 
Eigersund tyder på at det er fastleger som henviser flest pasienter. Henvisninger for 
rusbehandling kan gå til private institusjoner med driftsavtale med helseforetakene, 
sykehusavdelinger, distriktspsykiatriske sentra (Dalane DPS eller Jæren DPS), Psykiatrisk 
ungdomsteam (PUT) eller Oppsøkende behandlingsteam i Dalane regionen (OBD). 
 
Eigersund kommune er en del av et kommunesamarbeid som har inngått flere 
samarbeidsavtaler med Helse Stavanger HF. En av disse gjelder rusfeltet. Av denne fremgår 
det at partene forplikter seg til å: 
 

‐ Identifisere og følge opp barn og pårørende og å kartlegge om voksne pasienter har 
barn som skal følges opp. 

‐ Kartlegge og identifisere barn og unge i risiko og iverksette tidlig intervensjon og 
nødvendige tiltak. 

‐ Kommunen skal medvirke til at pasienter som har gjennomført TSB (Tverrfaglig 
spesialisert behandling for rus og psykiske lidelser) har egnet bolig. 

‐ Avklare nødvendige garantier og dekning av utgifter som ligger i NAV (dette gjelder 
blant annet opphold i omsorgsinstitusjoner for personer med alvorlig 
rusproblematikk.) 

‐ Legge til rette for rehabilitering og integreringstiltak for pasienter som er i behandling, 
og som skal skrives ut. 

‐ Videreutvikle den kommunale kompetansen innen rusområdet for barn, unge og 
voksne 

 

12.2. Hovedutfordringer 

‐ Kommunen har i praksis delte tjenester for psykisk helse og rus. Dette kan gjøre 
samarbeidet vanskelig med spesialisthelsetjenesten. Det blir ofte en mangel på 
helhetstenkning i ”systemet.” 

‐ Svingdør pasient - Beboere på Maigården har vært innlagt i psykiatrien (på 
spesialisthelsenivå), men man har ikke gode erfaringer med innleggelsene. 

‐ OBD tiltaket er prosjektfinansiert – fare for snarlig avvikling. 
‐ ODB formulerer det slik i IRIS rapporten: «Vi gjør den jobben kommunene ikke klarer 

å gjøre selv». Og ”Brukerne er det minste problemet, samarbeidspartnerne er det 
største” 

‐ OBD ser ut til å representere en hjelp og oppfølging som i større grad foregår på 
brukernes premisser. 

‐ Krevende med overgangen for brukere som har hatt oppfølging fra PUT og som skal 
over på LAR opplegg. Dette på grunn av brukerens alder. 

‐ Samarbeide med spesialisthelsetjeneste for å skape et helhetlig behandlingstilbud. 
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‐ Samarbeide med NAV og andre relevante samarbeidspartnere for å utvikle/ 
tilrettelegge for arbeidstrening, praksisplasser og annen form for sysselsetting lokalt.. 

12.3. Tiltak for samarbeid med spesialisthelsetjenesten  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Ta initiativ til samling med eksterne aktører for å 
finne gode samarbeidsmetoder og rutiner. Utvikle 
behandlingskjeder for rusmiddelavhengige i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

2013 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

ODB videreføres utover prosjektperioden. 2013 Rådmann / 
Helse og 

omsorgssjef 
Styrking av støtte/treningskontaktordningen ved 
at det bør utnevnes en ansvarlig koordinator 
innen rus/psykiatri som har ansvar for 
rekruttering av kontakter, opplæring og 
oppfølging av støtte/treningskontakter. I første 
omgang ev. som en 3-åring prosjektstilling med 
statlige midler. 

2016 Helse og 
omsorgssjef 

sammen med  
Psykisk 

helsetjeneste 
/Rusomsorg 

Delavtale 2a (Rus – Psykiatri) mellom Helse 
Stavanger HF og Eigersund kommune er det 
vedtatt en rekke områder for kommunalt ansvar 
og dette må innarbeides i kommunale tiltak. 
Kommunen må gjøre en prioritering av 
rekkefølgen for implementeringen. 

2013 Helse og 
omsorgssjef 

sammen med  
Psykisk 

helsetjeneste 
/Rusomsorg 
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13. KOMPETANSEUTVIKLING OG INFORMASJON 

 
MÅL 
Bidra til å opprettholde og videreutvikle det faglige nivået for å sikre god kvalitet på 
tjenestene som gis samt gi grunnlag for egen faglig utvikling, men også å utvikle 
felles faglige tiltak for å styrke samhandlingen på tvers og helhetsforståelsen. 

13.1. Oppsummering av status 

Kompetanseutvikling hos de ansatte innen rusfeltet er sentralt både når det gjelder å 
rekruttere ansatte, beholde ansatte og utvikle tjenester av god kvalitet. Plangruppen er 
spesielt opptatt av at vi lokalt skaffer seg oversikt over den kompetansen kommunen har. 
Samtidig bør kommunen avklare hvilken kompetanse organisasjonen har behov for for å 
kunne hovedsatsingene i planperioden. Man må ha et særlig fokus på å sikre rett type 
kompetanse på riktig sted i organisasjonen.  
 
Pr. i dag er det plangruppens inntrykk at vi i Eigersund kommune vil ha behov for en 
betydelig opprustning av kompetanse innen rusfeltet i årene fremover. 

13.2. Hovedutfordringer 

‐ Sikre en differensiert ruskompetanse i organisasjonen: 
• Tidlig identifikasjon: kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer 
• Tidlig intervensjon: handling som følger opp identifikasjon 
• Rehabiliteringsforløp som resulterer i rusfrihet 
• Omsorgstjenester til rusmiddelavhengige 
• Koordinering som faglig disiplin. Anvendt i forhold til ansvarsgrupper, individuell plan 
og tverretatlige team 

‐ Kunnskap om videre- og etterutdanningsbehov i sektoren 
‐ Kartlegging av lokalt kompetansebehov 
‐ utdanningsmuligheter – lokalt/regionalt?  

13.3. Tiltak i forhold til kompetanseutvikling og informasjon  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 

Systematisk kartlegge og identifisere kompetansebehov 
på rusfeltet. 

2013 Personalsjef/ 
Helse og 

omsorgssjef 
Utarbeide en felles plan for kompetanseheving. Se 
kompetansebehovet i sammenheng med 
kompetanseutvikling på psykisk helsefeltet. 

2014 Personalsjef/ 
Helse og 

omsorgssjef 
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14. SAMFUNNSPERSPEKTIV 

 
Mål 
Eigersund kommune ønsker gjennom koordinert innsats av samfunnsmessige 
virkemidler, å regulere tilgjengeligheten og bruken av rusmidler.   

14.1. Oppsummering av status 

 
I denne planen har en lagt til grunn at hovedfokuset innen temaet samfunnsperspektiv, er 
skjenkebevilling, salgsbevilling, åpnings- og skjenketider, kontrollvirksomhet og sanksjoner. 
 
Alkoholloven regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk (salg og skjenking) blant annet 
gjennom bevillingsordningen, fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje og 
kontroll med at virkemidlene overholdes. Dette medfører at all omsetning av alkohol krever 
særskilt tillatelse. Kommunene har innafor rammen av Alkoholloven utstrakt frihet og stort 
handlingsrom til å fastsette sin egen alkohol- og bevillingspolitikk.   
 
En side av den lokale alkoholpolitikken er at det er knyttet betydelige næringsinteresser til 
salg og skjenking av alkohol. Det er derfor viktig å skape stabile og ryddige rammevilkår for 
denne næringen som kan være viktig for den lokale økonomien i en kommune. Likevel er det 
klart – og dette sies også tydelig i regjeringas opptrappingsplan på rusfeltet – at 
folkehelsehensyn må veie tyngre enn bransjehensyn når en kommunes alkoholpolitikk skal 
vedtas. Dette perspektivet legges også til grunn for denne handlingsplanen og for de 
retningslinjene for salg og skjenking som den innebærer. 
 
Når det gjelder inndragning av bevilling som sanksjon, er det få inndragningsvedtak til tross 
for at det er mange bevillinger i Eigersund kommune. En ønsker gjennom alkoholpolitiske 
retningslinjer å gi klare føringer for hvordan ulike overtredelser skal håndteres, forstås og 
med klar sammenheng mellom overtredelse og sanksjon.  De alkoholpolitiske retningslinjene 
ble vedtatt i juni 2012 der en innførte et prikksystem etter modell fra andre kommuner i 
Rogaland. Målet med bevillingspolitikken er ellers å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis 
stabile og forutsigbare rammevilkår og å hindre illojal konkurranse.  
  
Alkoholfrie arenaer eller soner er et begrep som innebærer at en skal skjerme enkelte 
arenaer eller soner fra bruk av alkohol. Dette er en måte å tenke på som ser ut til å ha en 
høy oppslutning i befolkningen, særlig på arenaer der samvær med barn foregår. Dette 
prinsippet med soner settes imidlertid stadig under press for eksempel i forbindelse med 
søknader om servering av alkohol på konserter og idrettsarrangement der også barn og 
ungdom er målgruppe. Fra et helse- og sosialpolitisk perspektiv bør kommunen være 
restriktiv i forhold til å åpne opp for servering av alkohol på slike arrangementer. En har i 
alkoholpolitiske retningslinjer lagt til grunn at en som hovedregel ikke skal gi skjenkebevilling 
(øl/vin/brennevin) til nye serveringssteder som er:    
 

1. Plassert i varehus/kjøpesenter. 
2. Kommunale idrettsanlegg, idrettshaller. 
3. Kommunale skoler og barnehager. 
4. Private skoler og barnehager. 
5. Helsestudio og lignende. 
6. Gatekjøkken, storkiosker og bensinstasjoner. 
7. Aktivitets- og fritidssenter. 

 
I perioden 1990-2000 samarbeidet de fire Dalanekommunene i det som ble kalt 
Rusmiddelrådet for Dalane. Rådet arbeidet først og fremst i et primærforebyggende 
perspektiv der aktuelle tiltak var informasjonskampanjer, ulike arrangementer, kartlegging og 
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gjennomføring av ungdomsundersøkelsen hvert tredje år. Sammensetningen av rådet skulle 
til enhver tid sikre tverrfaglig og sektorovergripende deltakelse. Rådet avholdt fire møter pr. 
år. 
 
Arbeidsgruppen mener derfor at Eigersund kommune bør invitere nabokommunene i Dalane 
og ev. andre nabokommuner til å reetablere et slikt råd. En av grunnene til dette er at 
ungdommer i faresonen eller med begynnende rusproblemer er meget mobile rent 
geografisk. På dette innsatsområdet virker det hensiktsmessig også å tilnærme seg 
utfordringene i et regionalt perspektiv. 
 
Formålet med et slikt interkommunalt rusarbeid er: 

1. å styrke kommunene sin evne til å gi rusmiddelavhengige tettere oppfølging i bolig og 
gi tilbud om aktivisering i helger og på kveldstid. 

2. å styrke den forebyggende innsatsen gjennom samarbeid om felles programmer 
rettet mot ungdom. 

3. å styrke kompetansen og samhandlingen innenfor rusarbeidet mellom kommunene 
og mellom kommunene og SUS gjennom opprettelse av Fagforum: Rus 

4. sikre gode tiltak som er forankret hos fagpersoner og brukere gjennom involvering og 
dialog med brukere og fagpersoner. 

14.2. Hovedutfordringer  

‐ Aktiv oppfølging og håndhevelse av alkoholpolitiske retningslinjer. 
‐ Endringer i bevillingspolitikken – både når det gjelder salg og skjenking og i forhold til 

å drive effektiv og samordnet kontroll med salgs- og skjenkesteder.  
‐ Samordning av rustiltak over kommunegrensene. 
‐ Rapportering og evaluering av rusarbeidet i kommunen. 

 

14.3. Tiltak - samfunnsperspektivet  

Navn på tiltak Oppstart Ansvarlig 
Ta initiativ til å reetablere et interkommunalt samarbeid 
innen rus; enten etter fornyet modell eller i samsvar med 
tidligere praksis jfr. kap. 4.3 

2013 Helse og 
omsorgssjef 

Tilby opplæring og veiledning til ledere i frivillige 
organisasjoner med fokus på forebygging og integrering. 

2014 Helse og 
omsorgssjef 

Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret, 
K-sak 086/12, datert 18.06.2012 videreføres i 
planperioden. 

2013 Rådmannen 

Etablere fast kontaktmøte mellom representanter for 
aktuelle lag og foreninger og kommunen for å diskutere 
aktuelle tema relatert til rus en gang i året. 

2013 Helse og 
omsorgssjef 

Forvaltning av alkoholloven - salgs- og skjenkekontroll 
videreføres.  

2013 Rådmannen 

Det utarbeides en årlig statusrapport for rusarbeidet og 
oppfølging av planen som skal fremmes til politisk 
behandling. 

2013 Helse og 
omsorgssjef 

Det foreslås at det skal etableres et samarbeid med den 
kommunale legevakten for å registrere hvor mange av 
de innrapporterte skadene på legevakten som med 
sannsynlighet kan relateres til rus fra 2013. 

2013 Psykisk 
helsetjeneste 
/Rusomsorg 

i samarbeid med 
legevakten 
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15. HANDLINGSPROGRAM - TILTAK MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

 
Her er kun tiltak med økonomiske konsekvenser ført opp.  
 
Tiltak som en i utgangspunktet mener kan gjennomføres inn forbi nåværende ressurser står samlet under hvert 
satsningsområde i kap. 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3,12.3,14.3.   
 
D= drift  I= Investering 
 
   2013 2014 2015 2016 
Nr. Navn på tiltaket Ansvar D I D I D I D I 
1.  

1. Rustjenestene i NAV Eigersund 
flyttes over til Psykisk 
helsetjeneste/Rusomsorgen og 
personalressurser overføres fra 
NAV 1,5 stilling. (gjelder skifte 
av kostnadssted) 
 

NAV/ 
Rusomsorgen 

900  900  900  900  

2. Stilling som 100% 
ungdomskontakt gjeninnføres og 
lyses ut. 
 

Helse- og 
omsorgssjef 

  300  600  600  

3. Natteravner – skjenkeavgift Helse- og 
omsorgssjef 

  20  20  20  

4. Videreføre programmet Kast 
Masken rettet mot skolene - 
skjenkeavgift 
 

Helse- og 
omsorgssjef 

  55  55  55  

5. Ungdomsundersøkelsen blir 
startet opp igjen fra 2014. 
 

Helse- og 
omsorgssjef 

Gratis 

6. Inntil kr 40 000,- av Helse- og     40  40  
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skjenkeavgiftene, som blir fordelt 
årlig til ulike rusforebyggende 
tiltak, avsettes til 
stimulerings/driftsmidler for 
tilbud inngangsatt og drevet av 
ungdom.   
 

omsorgssjef 

7. LAR oppfølgingen i Egersund 
bør ha en egen 100%  stilling 
som har ansvaret for helheten i 
rehabiliteringstilbudet – dette i 
første omgang som en 
prosjektstilling over 3 år.  Må 
vurdere å se dette i 
sammenheng med overføring av 
stillinger fra NAV og/eller statlig 
hovedfinansiering.. 
(Prioritet 1) 
 

Rusomsorgen   600  600  600  

8. Etablere en 100% prosjektstilling  
for å systematisere og samordne 
den kommunale innsatsen med 
tidlig intervensjon.  Forutsetter 
statlig hovedfinansiering. 
(Prioritet 2) 
 

Rusomsorgen     300  600  

9. Styrking av 
støtte/treningskontaktordningen 
ved at det bør utnevnes en 
ansvarlig koordinator innen 
rus/psykiatri som har ansvar for 
rekruttering av kontakter, 
opplæring og oppfølging av 
støtte/treningskontakter. I første 
omgang ev. som en 3-åring 

Rusomsorgen       300  
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 40 

100% prosjektstilling. Forutsetter 
statlig hovedfinansiering. 
(Prioritet 3) 
 

10. Dagtilbud basert på nåværende 
omfang og kvalitet. (Faglig 
anbefaling) 
 

Rusomsorgen 1200  1200  1200  1200  

11. Gjennomføre minimum én 
brukerundersøkelse på rusfeltet i 
planperioden.  
 

Rusomsorgen     50    

12. Videreføres det interkommunale 
/ SUS prosjektet – OBD  -
oppsøkende behandlingsteam i 
Dalane 
 

Helse- og 
omsorgssjef 

Se K.sak 006/11 og dette må følges opp i budsjett/økonomiplan samt i en egn 
oppfølgende sak. 

13. Etablere tilbud om 
arbeidstrening for rusmisbrukere 
i samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner, private og/eller 
offentlige instanser. 

Rusomsorgen Må utredes i egen sak til kommunestyret. 

14. Etablere barne- og familiesenter 
 

Helse- og 
omsorgssjef 

Se egen plan. 

15. Styrke bemanningen på 
Pingvinen med 2x20% stilling på 
kveld. 

Helse- og 
omsorgssjef 

    120  240  

 
Der en ikke har kjennskap til kostnad, har en påført når en skal starte opp arbeid med egne saker og/eller innarbeides i budsjett og 
økonomiplan på vanlig måte. 
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VEDLEGG  
Alkoholpolitiske retningslinjer 
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ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR 
EIGERSUND KOMMUNE  

PERIODEN 2012-2016 
 

Vedtatt av kommunestyret, K-sak 086/12, datert 18.06.2012. 
 

 
 

A) Mål 
1) Eigersund kommune vil arbeide aktivt for å forebygge skadevirkningene ved 

rusmiddelbruk gjennom å bevisstgjøre ungdom og voksne, ved å arbeide for at 
unge utsetter debutalderen og ved å stoppe bruken av ulovlige rusmidler. Dette ut 
i fra en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet av 
rusmidler og bruk og skader. 

 
2) Gjennom holdnings skapende arbeid og informasjonsarbeid søke å bevisstgjøre 

den voksne generasjon på eget alkoholforbruk/egne alkoholvaner og følgene for 
seg selv og øvrig familie. 

 
3) I tillegg til den innsats frivillige lag og foreninger gjør, vil kommunen prioritere 

støtte til alkoholfrie miljøtilbud i de ulike deler av kommunen. 
 
4) Kontrolltiltak med et adekvat reaksjonsmønster skal være et sentralt virkemiddel 

for å sikre at salg og skjenking av bevillingspliktig alkohol skjer i samsvar med 
gjeldende lov- og regelverk og skal dessuten bidra til ryddige arbeidsforhold for 
bransjen. 

 
5) Målet med bevillingspolitikken er ellers å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis 

stabile og forutsigbare rammevilkår og å hindre illojal konkurranse. 
 
B) Saksbehandling og administrative forhold m.v.  
1. Søknader om salgsbevilling saksbehandles og fremmes til politisk behandling i 

den rekkefølge de kommer inn, med mindre særlige forhold eller hensyn tilsier 
noe annet.  

2. Søknader om skjenkebevilling og søknader om endringer i/utvidelser av 
eksisterende bevillinger saksbehandles og fremmes til politisk behandling i den 
rekkefølge de kommer inn, med mindre særlige forhold eller hensyn tilsier noe 
annet.  

3. Søknader i forbindelse med ”overdragelse, død og konkurs” (alkohollovens § 1-
10) behandles fortløpende.  

4. Bevillingsperioden for salg av brennevin, vin og sterkøl er 4 år.  
5. Bevillingsperioden for salg av øl/rusbrus (i gruppe 1) og skjenking av 

alkoholholdig drikk (i gruppe 1, 2 og 3) er 4 år, med mindre særlige forhold eller 
hensyn tilsier noe annet.  

6. Inndragning av inaktive salgs- og skjenkebevillinger kan skje i samsvar med 
alkohollovens § 1-8, 4. ledd.  

7. Kommunestyret avgjør ved enkeltvedtak søknader om salgs- og 
skjenkebevilling, herunder også tiden for salg og skjenking (salgs- og skjenketider 
i enkeltsaker). 
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8. Det skal innhentes tallmateriale innen 1. mars hvert år for omsatt mengde 
alkoholholdig drikk i kommunen slik at en kan føre tilsyn med endringen i 
registrert forbruk. Dette tallmaterialet skal differensieres i antall liter øl, vin og 
brennevin. I tillegg skal det legges frem en oversikt over totalforbruk omregnet i 
alkoholenheter pr. innbygger. 

9. Ved søknad om fornying av salgs- og skjenkebevilling skal det opplyses om 
eventuelle brudd på alkoholloven eller alkoholpolitiske retningslinjer i 
inneværende periode. 

10. Ved skjenking i forbindelse med arrangement som er underlagt meldeplikt  
eller søknadsplikt til politiet bør kommunen kreve at arragør fremlegger politiets  
tillatelse for arrangementet. 
11..Når skjenkebevilling er gitt for et omsøkt konsept, og dette vesentlig endres, må  
det søkes om ny skjenkebevilling. 
12. Det gis ikke fast eller ambulerende skjenkebevilling til klubber som politiet  
definerer som 1 % klubber. Hensikten er å hindre at klubben etablerer seg i  
kommunen og begrense nyrekruttering. 
13. Det settes som vilkår at dersom politiet har pålagt stedet å holde politigodkjente  
ordensvakter, må stedet holde godkjente dørvakter i henhold til dette pålegg.  
 
C) Salg av alkoholholdig drikk 
1. Salgsbevilling for øl/”rusbrus” (i gruppe 1) kan bare gis til dagligvareforretninger 

og egne ølutsalg. Det er omsetningen av vareslagene som er avgjørende for 
hvorvidt stedet regnes som en dagligvarebutikk eller som en kiosk. Vareutvalget i 
hyllene er ikke tilstrekkelig. 

2. Salgsbevilling for brennevin, vin og sterkøl kan gis til AS Vinmonopolet.  
3. Salg av øl/”rusbrus” (i gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og 

fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager (unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag).  

4. Bevillingspliktig øl/”rusbrus” skal være fysisk utilgjengelig for kunder etter 
ølsalgstidens slutt, jfr. pkt. 3.2 og bevillingshaver skal treffe adekvate tiltak for å 
sikre at så skjer. 

5. Salgssteder med salgsbevilling kan på jul-, nyttårsaften-, påske- og pinseaften 
mellom kl 08.00 – 15.00 selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 
alkohol – gruppe 1. 

6. Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er ikke tillatt på 
søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, 
fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. 

 
D) Skjenking av øl, vin og brennevin (gruppe 1, 2 og 3) 
1. Skjenkebevilling for øl/vin (gruppe 1 og 2) kan gis til serveringssteder 

(restauranter, kafeer, puber o.l.) basert på en konkret vurdering, hvor det bl.a. kan 
legges vekt på antallet skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, 
trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til 
lokalmiljøet for øvrig. Serveringsstedets mattilbud kan vektlegges. I tillegg kan det 
bl.a. legges vekt på serveringsstedets innredning, utstyr, størrelse og lokalenes 
beskaffenhet for øvrig. 

2. Skjenkebevilling kan ikke kombineres med pengeautomatspill. 
3. Serverings- og skjenkesteder kan alle dager ha åpnings- og skjenketid for øl og 

vin til kl kl 01.30. Lukningstid er kl 02.30. Dette omfatter også brennevin (gruppe 
3) dog med differensiert skjenketid kl. 00:30. 
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Det kan gjøres unntak for sluttet sleskap og for en enkelt anledning etter 
alkohollovens forskrifter og bestemmelser, med mindre der er i strid med særskilt lov- 
og regelverk, f. eks. Opplæringslovens § 9-5, 3. ledd. 
 
E) Alkoholfrie soner 
Det gis ikke skjenkebevilling (øl/vin/brennevin) til nye serveringssteder og/eller 
ambulerende bevilling for noen type skjenking i tilknytning til følgende 
lokaliteteter/områder: 
 
1. Plassert i varehus/kjøpesenter. 
2. Kommunale idrettsanlegg, idrettshaller.  
3. Kommunale skoler og barnehager. 
4. Private skoler oog barnehager. 
5. Helsestudio og lignende. 
6. Gatekjøkken, storkiosker og bensinstasjoner. 
7. Aktivitets- og fritidssenter. 
Det kan gjøres unntak for sluttet selskap og for en enkelt anledning etter 
alkohollovens forskrifter og bestemmelser med mindre det er i strid med særskilt lov- 
og regelverk, f. eks. opplæringslovens § 9-5, 3. ledd. 
 
F) Ambulerende skjenkebevilling Det fastsettes en ordning med 10 ambulerende 
skjenkebevillinger for øl og vin. Og brennevin til delstakere i sluttet selskap ved en 
enkelt anledning , og som blir disponert av rådmannen etter nærmere retningslinjer 
fastsatt av kommunestyret. 
 
G) Uteserving 
1. Skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) kan gis for 

”uteserveringer”.  
2. For å få skjenkebevilling utomhus (”uteservering”) må bevillingssøker 

dokumentere at:  
• det foreligger tillatelse fra grunneier (offentlig/privat) til å disponere arealet for 

formålet.  
• Politiet og Mattilsynet godkjenner tiltaket, herunder lokaliseringen.  
• skjenkearealet vil bli tilstrekkelig avgrenset før oppstart av driften. 
• at plan- og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen med eventuelle 

innretninger og at det er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
 
H) Skjenkebevilling til båter/skip  
1. Det kan gis skjenkebevilling for øl/vin og brennevin til båter/skip etter en konkret 

og individuell vurdering. 
 
I) Skjenkebevilling i kommunale institusjoner  
1. Skjenkebevilling i kommunale institusjoner (bo- og servicesenter m.v.) kan gis etter 

konkret vurdering og for godkjente lokaler (kafeteria, selskapslokaler m.v.).  
2. I institusjoner eller boliger med heldøgns omsorgstjeneste kan det serveres alkohol uten 

bevilling til egne beboere og deres gjester. Dette gjelder enten institusjonen er privat eller 
offentlig. Servering av alkohol mot vederlag krever skjenkebevilling, og det selv om det 
bare skjenkes til egne beboere. 
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J) Delegasjon: 
Med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v. og forskrifter gitt i medhold av denne loven 
delegeres avgjørelsesmyndighet innen følgende områder til rådmannen: 
 
Skjenking for en enkelt anledning 
I medhold av alkohollovens §§ 1-6 og 1-12 delegeres myndigheten til å tildele 
skjenkebevilling for øl og vin og brennevin for en enkelt anledning til rådmannen.  
En enkelt anledning kan vare inntil maks 4 dager.  
 
Allminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin kan gis av ordføreren i gitte 
situasjoner av næringspolitisk karakter i inntil 3 uker  
 
Utvidet skjenketid for en enkelt anledning 
I medhold av alkohollovens §§ 1-12 og 4-4 delegeres myndigheten til avgjøre 
søknader om utvidet skjenketid for en enkelt anledning til rådmannen. 
 
Skifte av styrer og stedfortreder 
I medhold av alkohollovens §§ 1-12 og 1 – 7c delegeres myndigheten til å godkjenne 
skifte av styrer og stedfortreder til rådmannen. 

 
K) Kontrolltiltak 
1. Kontrollen med salgs- og skjenking av alkohol i Eigersund kommune foretas av 

ekstern kontrollmyndighet oppnevnt av formannskapet.  
2. Det benyttes egne skjemaer for henholdsvis salgs- og skjenkebevillinger i 

Eigersund kommune. 
3. Uttalelser i tilknytning til søknader om salgs- og skjenkebevillinger skal innhentes 

fra NAV v/sosialtjenesten og fra politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra 
skatte- og avgiftsmyndighetene. 

4. Steder som får skjenkebevilling skal til enhver tid ha god ordensmessig og sosial 
kontroll utenfor og ved inngangen til skjenkestedet. Når situasjonen krever det, for 
eksempel i forbindelse med spesielle arrangementer, kan politiet kreve forsterket 
kontroll. 

5. Reaksjon ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser om salgs- og 
skjenkebevilling m.v. behandles i samsvar med Alkoholloven og de kommunale 
retningslinjene. 

6. Eigersund kommunes vedtatte ”Rusmiddelplan”rulleres hvert 4. år i forbindelse 
med valgperioden for kommunestyret. Tiltaksdelen av planen rulleres og 
evalueres årlig. Ved rullering av ”Rusmiddelplan” og ”Alkoholpolitiske 
retningslinjer” innhentes det dokumentasjon fra politi og legevakt for å få en 
oversikt over rusrelaterte skader for hvert enkelt år. 
 

L) Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens 
bestemmelser. 
Eigersund kommune har adgang til å inndra salgs- eller skjenkebevilling dersom salg 
eller skjenking ikke har skjedd i samsvar med alkoholloven eller andre bestemmelser 
som har sammenheng med alkohollovens formål (alkoholloven § 1-8). 
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Eigersund kommune vil opptre rettferdig og forutsigbart ved overtredelse av 
alkohollovens bestemmelser. For å sikre en konsekvent og rettferdig reaksjonsform 
skal eventuelle inndragninger av skjenkebevillinger iverksettes snarest og senest 30 
dager etter endelig vedtak om å inndra bevillingen. 
 
 
PRIKKBELASTNING 
Prikkbelastning: 
 
1. MINDRE ALVORLIGE BRUDD – 1 PRIKK 
 
a) Mangler alkoholfrie alternativer – forskrift til alkohollovens § 4-6. 
b) Brudd på reklamebestemmelsene – alkohollovens § 9-2. 
c) Utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed - alkoholloven § 8-6a 
d) Salg av alkoholholdig drikk med rabatt – alkohollovens § 8-12 
e) Brudd på bestemmelsen om internkontroll etter alkoholloven § 1-9 
f) Brudd på bestemmelsen om bestått kunnskapsprøven eller alkoholloven for 

skjenkestyrer og stedfortreder. 
g) Brudd på bestemmelsene om internkontroll etter alkoholloven. 
 
2. ALVORLIGE BRUDD – 2 til 3 PRIKKER 
 
a) Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket – alkohollovens § 1-8. 
b) Unnlate å søke om endring av styrer /stedfortreder ved utskiftning – alkohollovens 

§ 1-7c 
c) Salg og skjenking i samme lokale – alkoholloven §4-1 

 
3. MEGET ALVORLIGE BRUDD – 3 til 4 PRIKKER 

 
a) Det gis fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart påvirket person ikke er vist 

ut – forskrift til alkoholloven § 4-2. 
b) Alkohol medbringes utenfor godkjent skjenkeareal, eller det nytes medbrakt 

alkohol i lokalet – forskrift til alkohollovens § 4-4 
c) Det gis fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart påvirket person ikke er vist 

ut – forskrift til alkoholloven § 4-2 
d) Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for – alkoholloven § 4-2 
e) Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk fra irregulære kilder- alkohollovens §§ 

4-1 og 8-13 
 

4. SVÆRT ALVORLIGE BRUDD – 5 til 8 PRIKKER 
 

a) Skjenking / salg til personer som ikke fyller alderskravene – alkoholloven § 1-5. 
b) Skjenking / salg til åpenbart påvirket person–forskrift til alkoholloven !! 3-1 og 4-2. 
c) Skjenking 7 salg utover faste skjenke-/salgstider – alkoholloven §§3-7 og 4-4 
d) Åpenbart påvirket person oppholder seg på skjenkestedet og vises ikke ut før 

kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet – forskrift alkoholloven § 4-1. 
e) Brudd på kravet om politigodkjente dørvakter jfr. Vaktvirksomhetsloven. 
f) Ved pålegg fra Arbeidstilsynet for brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om  
om ansettelse og arbeidskontrakt 55 B, arbeidsavtale eller § 49 overtidsarbeid 
og merarbeid gis prikkbelasting og evt. inndragning på samme måte.  
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5. INNDRAGNING AV BEVILLING  
Ved tildeling av inntil 7 prikker skal det gis en administrativ og skriftlig advarsel.  
Ved tildeling av inntil: 
8 prikker skal det fortrinnsvis føre til inndragning av bevillingen i inntil 2 uker. 
9 prikker skal det fortrinnsvis føre til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned. 
10 prikker skal det fortrinnsvis føre til inndragning av bevillingen i inntil 3 måned. 
 
Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredeler i løpet av de siste 12 
måneder forut for den siste hendelen som legges til grunn. Etter en 
inndragningsperiode starter bevillingshaver på nytt uten prikkbelastninger. 
 
Bevillingshavers tidligere praktisering av bevillingen kan imidlertid få betydning ved 
søknad om fornyelse av bevillingen. 
 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å tildele inntil 7 prikker etter gjeldende 
retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser. 
Formannskapet gis fullmakt til å tildele 8-10 prikker og til å inndrag bevillinger. 
 
Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 
I medhold av alkohollovens §1-8 delegeres myndighet til kommunestyret for 
inndragning av salgs- og skjenkebevillinger for resten av bevillingsperioden, eller for 
en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom 
bevillingshaver ikke oppfyller sin forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser 
gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i 
eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med den 
lovens formål. 
 
6. ANDRE FORHOLD SOM KAN MEDFØRE INNDRAGNING AV BEVILLINGEN 
 
a) Ved manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave eller 

manglende betaling av bevillingsgebyr kan bevillingen inndras til oppgave er 
mottatt eller gebyr betalt. 

b) Ved manglende oppfyllelse av vandelskravets innhold kan bevillingen inndras. 
c) Ved gjentatt narkotikaomsetning kan bevillingen inndras. 
d) Ved gjentatt diskriminering ved salgs- og skjenkestedet kan bevillingen 

inndras.  
e) Salg av smuglervarer og bruk av ulovlig arbeidskraft kan medføre inndragning,  

dette i samarbeid med offentlige etater.  
 
Listen er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende 
forskrifter, samt overtredele av regler i annen lovgivning som har sammenheng med 
alkohollovens formål, kan gi grunnlag for inndragning. Reaksjonsform fastsettes etter 
en vurdering av hvor graverende overtredelsen er. Som generelt krav skal bevillingen 
utøves på en forsvarlig må, jfr. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7. 
 
Listen er ikke uttømmende. Innenfor hver type overtredelse finnes det grove og 
mindre grove tilfeller. Det skal tas hensyn til kombinasjon av og antall overtredelser. 
Det skal tilsvarende tas hensyn til om salgs- eller skjenkestedets klanderverdighet. 
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Politianmeldelse 
Særlig graverende forhold kan medføre lenger inndragningstid, eventuelt inndragning 
for resten av bevillingsperioden. Anmeldelse av straffbare forhold til politiet kan i 
tillegg skje uavhengig av spørsmålet om inndragning av bevillingen. 
 
N) Kontroller 
Ved brudd på salgs- og skjenkebevillingen må det i resten av perioden forventes 
hyppige kontroller. 
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________________________________________________________________ 

Fra:  Siw Tollefsen 
Sendt: 26.10.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Rusmiddelpolitiske handlingsplan 
________________________________________________________________ 

 Hei.

Som ny SLT-koordinator i 40% stilling i kommunen så har jeg en kommentar til et avsnitt i planen som er 
lagt ut for høring. På s.19 så står det forslag om hvor SLT koordiantoren skal "ligge under" organisatorisk i 
kommunen. Jeg tok dette opp på styringsmøte med ordfører, rådmann, politi-sjef og levekårssjef i går, der 
jeg begrunnet reaksjonen min på dette forslaget. Jeg mener at SLT-koordinator stillingen skal ligge direkte 
under rådmann, slik som det gjør i de kommunene som lykkes i sitt SLT arbeid. SLT koordinatoren skal 
være en uavhengig instans som ikke skal preges eller påvirkes av å ligge "under" barnevernstjenesten 
eller "psykisk helse". Blir den det, så bommer vi i vårt SLT-arbeid. Jeg har min støtte fra levekårssjefen i 
dette forslaget. 

Så dette var et viktig innspill fra min side…

Mvh Siw Tollefsen

SLT koordinator

PS Jeg er SLT-korrdinator på tosdager og fredager, sitter da i 3.etasje på rådhuset. 
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Kommentar til punkt 4.3 I rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Helsestasjonen ser på aktiviteten som drives i Pingvinen fritidsklubb som et 
primærforebyggende tiltak, som skal fremme barn og unge sin generelle trivsel 
og helse.
I likhet med alle som jobber med barn og unge, skal de som jobber i 
fritidsklubben ha kompetanse til fange opp barn i faresonen.
Vi ser derfor ikke at det er formålstjenelig at Pingvinen knyttes opp mot 
rusomsorgen som har sitt primære fokus på mennesker som allerede strever.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Kari Anne Bergøy 
Sendt: 15.11.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Anne Bodil Surdal 
Emne: Ruspolitisk Handlingsplan 
________________________________________________________________ 

 Viser til gjennomgang av forslag til ruspolitisk handlingsplan i dag, der jeg ble bedt om å sende 
barneverntjenestens innvendinger til foreslått organisasjonsmodell skriftlig. (Alternative synspunkter)

Barneverntjenesten mener, som LMS, at Ungdomskontaken, Pingvinen og SLT-koordinator ikke bør 
knyttes organisatorisk opp mot rusomsorgen. 

Meningsfylte kulturtilbud er forebyggende ut fra et folkehelseperspektiv. Et fritidstilbud rettet mot ungdom 
vil i større grad være forebyggende for unge i risikosonen dersom tilbudet også tiltrekker seg ungdommer 
med prososiale ferdigheter. Pingvinen bør derfor drives som et allmennforebyggende tiltak og  rette seg 
mot alle unge i Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av 
brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. (En hører sjelden at 
kulturtilbud for voksne, for eksempel bibliotek, teater og kino omtales som rusforebyggende. Heldigvis)

Ungdomskontakten bør holde fokus på tidlig intervensjon og jobbe med indikativ og selektiv forebygging, 
ut fra et folkehelseperspektiv. Stillingen kan for eksempel knyttes til Helsestasjon for ungdom.

SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. 
SLT-koordinator vil da ha større gjennomslagskraft, hvilket anses vesentlig for å få til den styrkingen av 
SLT-arbeidet som bla etterlyses i IRIS-rapporten. Det er barneverntjenestens erfaring fra SLT-arbeidet at 
SLT-koordinators tilknytning til en av hjelpetjenestene vanskeliggjør koordineringen både av nære 
samarbeidspartnere og i egen avdeling. 

Ble også utfordret til å skriftliggjøre et tiltak under 6.3. som kan erstatte "… URT skal også utvides til å 
gjelde personer som faller ut av ordinær videregående skolegang. Dessuten skal en sørge for at alle 
ungdommer etter endt skolegang sikres et egnet tilbud (utdanning eller arbeid."

Foreslå følgende:

Eigersund kommune oppretter et samarbeidsorgan bestående av instanser som arbeider med unge i 
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alderen 17-23 år. Aktuelle deltakere er Barneverntjenesten, Helsestasjon for Ungdom, Dalane Vgs og 
Oppfølgingstjenesten (Rogaland Fylkeskommune) og NAV.  Hensikten er å sikre et helhetlig hjelpetilbud, 
herunder for eksempel smidig samarbeid mellom barnevernet og NAV, målrettet oppfølging av unge som 
dropper ut av videregående skole.

Beklager igjen for at våre innspill kommer i siste time.

MVH

Kari Anne Bergøy
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Høringsuttalelse til den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for 2013 – 2016 

377 eigersundere er alvorlige syke uten behandling.
Familiene er sterkt berørt.

377 familier i Eigersund er berørt av rusmiddelmisbruk. Hvis hver familie som er berørt, i 
gjennomsnitt har 4 familiemedlemmer, innebærer dette at ca 10% av kommunens innbyggere har 
en ruslidelse og/eller er direkte berørt av den (1508 personer). I tillegg kommer voksne 
slektninger som foreldre, søsken med flere. Tallene bygger på nasjonale beregninger som har 
estimert at 130 000 familier lever med en rusmiddelmisbruker i familien i Norge (Kilde: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 – 2016). Gitt at Eigersund kommune har 0,29% av den 
samlede befolkningen i Norge, skulle dette statistisk sett tilsvare 377 familier eller 1.508 personer 
innenfor våre kommunegrenser. De aller fleste med ruslidelser får ikke adekvat behandling til 
tross for at ruslidelser betraktes som en alvorlig sykdom / lidelse.

Når rusmiddelsituasjonen i kommunen skal beskrives, er det viktig å ha som utgangspunkt at 
personer med synlig og alvorlig rusmiddelproblematikk, nominelt sett kun utgjør en liten gruppe 
av det totale antallet mennesker som har vansker knyttet til bruk av rusmidler. De langt fleste med 
rusvansker er sjelden synlige i det offentlige rom. De er derimot godt kjent innad i de familiene det 
gjelder, og om man hadde registrert sammenhengen mellom fravær på jobb og bruk av rusmidler, 
ville man også ha funnet mange av dem igjen i fraværsstatistikkene på arbeidsplassene.

All omtale om rusmidler har en tendens til å fokusere på oss (vi som klarer oss – Gruppe 1) og de 
andre (de som ikke klarer seg – Gruppe 2). Selv innenfor det stipulerte antallet på 377 familier 
som lever med rusproblematikk, vil vi sannsynligvis finne langt flere som mener å befinne seg i 
Gruppe 1 enn i Gruppe 2. 

Alkohol er det langt foretrukne rusmidlet i befolkningen. Men vi skal heller ikke undervurdere 
lovlig forskrevne legemidler hvor det er grunn til å tro at vi har et betydelig merforbruk i forhold til 
nødvendig medisinsk dose. Klassiske og nye narkotiske midler (illegale stoffer) har etter hvert fått 
stor utbredelse i kommunen. Det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet og forbruk i alle 
sammenhenger. Dette gjelder også innenfor næringsområdet rusmidler. Det er dessuten en klar 
sammenheng mellom konsum og skader. Dobling av forbruk firdobler antall skader. 

Det finnes også skader som er vanskeligere å identifisere / diagnostisere. Forskningsmiljøene 
våre har i økende grad bl.a. satt fokus på alkoholens sannsynlige langtidsskader på foster. 
Kvinner som ønsker å bli gravide, rådes derfor til å avstå fra all bruk av alkohol i det selv små 
mengder alkohol kan skade utviklingen av fosteret. Alkohol skal være mer risikofylt enn narkotika 
for fosterskader. Man skal være forsiktig med å antyde det, men vi vet ikke nok om 
sammenhengen mellom de problemene barn får i skolen og mulig alkoholinntak i svangerskapet. 

Tradisjonelt har ”ungdomsfylla” alltid hatt mye fokus på seg. Det er faretruende når barn helt ned i 
12-13 årsalderen begynner å bruke rusmidler, særlig fordi ”karrierestigen” har blitt så bratt. Men 
de som virkelig utgjør de store gruppene av mennesker som har et rusproblem, er foreldre – og 
besteforeldregenerasjonene. De unge har alltid bare speilet de voksne – derfor er det alltid 
viktigst å få til en holdningsendring hos de voksne generasjonene. Men dette lar seg dessverre 
ikke gjøre så lenge rus er identisk med opplevelsen av egenverd og selvbestemmelsesrett som er 
grunnleggende voksne verdier. Det er derfor rimelig å anta at skader knyttet til rus, enten dette 
gjelder dødsfall i trafikken, såkalt ”familiebråk”, skader på foster, sykefravær i arbeidslivet, 
rusrelaterte somatiske plager osv, osv er belastninger samfunnet ønsker å overføre til de 
offentlige budsjettene i enda lang tid fremover. Rus er rett og slett for kjekt for det store flertallet til 
å skulle reduseres. Dessuten er det knyttet store positive, økonomiske gevinster knyttet til 
produksjon og omsetning av rusmidler enten det dreier seg om illegale narkotiske stoffer eller 
lovlig omsettelig alkohol.
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Tilstander knyttet til rus er i dag anerkjent som lidelser. Dette innebærer nødvendigheten av å 
etablere tiltakskjeder. I Eigersund kommune trenger vi å intensivere innsatsen overfor mennesker 
som debuterer med overdreven bruk av rusmidler. Etter vår mening må tiltakene lenkes sammen, 
og det anbefales at alle tiltak som har med rus å gjøre, samles i én enhet. Det må forventes at 
denne enheten skal kunne gi oppfølgning og behandling i forhold til kommunens forpliktelser i 
helselovgivningen. Dette innebærer videre at alle innenfor enheten skal kunne gi oppfølgning 
knyttet til rusmiddelmisbruk. Videre forutsettes det at enheten samarbeider med instanser på 
spesialisthelsetjenestenivå i forhold til oppfølging både før, under og etter sykehusbehandling. 
Enheten må samtidig ha et medansvar for folkehelseperspektivet i forhold til rus og russkader. 

Russkader gir i seg selv psykiske lidelser samtidig som personer med psykiske lidelser bruker
rusmidler som substituerende midler. Mennesker med omfattende skader trenger særlig 
oppfølging i forhold til omsorg og tjenester. Dette vil man komme tilbake til i forbindelse med den 
evalueringen som nå finner sted av den kommunale rusomsorgen (IRIS rapporten). Likevel skal 
det her pekes på at kommunen har en stor utfordring med å legge til rette for 1) Egnede boliger 
for mennesker med utfordringer innenfor rus-psykiatri feltet. Her må kommunen søke en langt 
mer offensiv og integrerende (selveiende) boligpolitikk. Videre må kommunen engasjere seg i 2) 
å etablere reelle arbeids- og aktivitetstiltak for mennesker i denne gruppen. Disse to forholdene er 
sannsynligvis de to viktigste grunnene til at Eigersund kommer veldig dårlig ut i den såkalte 
”Brukerplan” undersøkelsen. 

Av mer generelle tiltak foreslås det at det skal etableres et samarbeid med den kommunale 
legevakten for å registrere hvor mange av de innrapporterte skadene på legevakten som med 
sannsynlighet kan relateres til rus. Dette gjøres årlig fra og med 2013, jfr. det som er gjort ved 
bl.a. Oslo legevakt. Misbruket av lovlig forskrevne legemidler er faretruende høyt når vi knytter 
det til enkeltpersoner. Det må derfor rettes betydelig oppmerksomhet på å få dette overforbruket 
ned på medisinsk forsvarlige doser. 

I den nylig vedtatte Delavtale 2a (Rus – Psykiatri) mellom Helse Stavanger HF og Eigersund 
kommune er det vedtatt en rekke områder for kommunalt ansvar. Dette må innarbeides i 
kommunale tiltak samtidig som kommunen må gjøre en prioritering av rekkefølgen for 
implementeringen.

I forhold til de tre prosjektstillingene som foreslås i den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, bør 
disse prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Stilling for ivaretakelse av LAR arbeidet
2. Tidlig intervensjon
3. Fritidskontakt / treningskontakt

Egersund 13. november 2012  

Rolf Skåra
Leder Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen i Eigersund kommune
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________________________________________________________________ 

Fra:  Birger Haugvaldstad 

Sendt: 19.11.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Jan Petter Leidland 
Emne: Rusmiddelpolitsik handlingsplan 
________________________________________________________________ 

Hei

Har lest/diskutert og vurdert og vil her prøve å mene i hvert fall noe om forslaget:-)

I politisammenheng er Dalane omfattet av kommunene Egersund, Bjerkreim, Sirdalen, Lund og Sokndal.
Driftsenhetsleder i Dalane har resultat- og administrativt ansvar for hele driftsenheten.

Forslaget til handlingsplanen framstår som grundig og det er tydelig at det aller meste er tenkt på.  
Politiets rolle i kommunen er via utførelse av politioppgavene å forebygge at straffbare handlinger skjer og 
at personer i risikosoner avstår fra ulovligheter.
Politiet gir råd via Politiråd og utfører samarbeidet gjennom SLT-arbeidet.  Det er i tillegg fortløpende og 
annet uregulert samarbeid og rådgiving til de som har behov.  Politiet oppfatter handlingsplanen som 
svært positiv i forhold til arbeidet vedr. rus med fokus på barn og unge.  Ung-begrepet kunne for politiet 
strekt seg lenger enn til under 18 år,  det er for eksempel bare 2 år siden 20 åringen var under 18.

Politiet har og vil gjennom satsing på forebyggende politiarbeid avsette ressurser og kompetanse til å 
samarbeide om et felles mål hvor samarbeidsarenaen hovedsaklig forankres i kommunens SLT satsing.

Politiet vil sørge for at det det kommer oppdatert informasjon og analyser - at vi sammen er ajour mht 
arbeid mot felles mål.  Det synes som handlingsplanen reder grunnen for et fortsatt godt samarbeidsforum 
mellom politi og kommunale etater.  Spesielt gjelder dette de to første fasene i det kommunal 
tjenestetilbudet i punkt 2.5 - tidlig intervensjon og motivasjon.  Målet i punkt 5 : Forebyggende tiltak 
blant barn og unge……….., vil alltid være et satsingsområde og en prioritert oppgave for politiet.

Det oppfattes også som positivt at det ønskes å "børste støv av" det som ble kalt Rusmiddelrådet for 
Dalane, uten at undertegnede kjenner til dette rådet spesielt, så er politiet opptatt av arbeidet totalt i 
Dalane,  og selvfølgelig det som kan styrke dette arbeidet.  Det er vel ikke tvil om at Egersund by tiltrekker 
seg voksne og unge fra regionen rundt, og det er til Egersund de drar når de skal til "byen".  I tillegg har vi 
i Egersund skole og jobber som ikke reguleres av kommunegrenser. 

MVH

Birger Haugvaldstad
Politistasjonssjef/ Driftsenhetsleder
Egersund/Dalane
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Innspill

Pkt 1.1  Litt småplukk: syns at del av setn: ikke minst i Dalane 

Tidende, bør tas vekk.

Pkt 1.2. Mangler tittel på Kari Anne Bergøy.

Pkt 4. Vedr Mål: Bør ta vekk ønske om. Bedre å skrive å sikre……

Pkt 4.3. Ad psykisk helsetjeneste og rusomsorgen samles i en 

tjeneste; hvordan tenker en konkret her….

Hvordan konkret styrke samarbeidet mellom fastlegene og 

kommunens øvrige hjelpeapparat? Bruker kommunen E-meldinger?? 

Samarbeidsmøter?

Pkt vedr Knytte Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator 

opp til rusomsorgen organisatorisk som del av strategiske og viktige 

forebyggende tiltak nærmest mulig de som er utsatt. Kan ikke se at 

dette samsvarer med fremtidig modell på neste side… I et 

Folkehelseperspektiv tror vi det vil være uheldig å knytte disse 3 

funksjonene organisatorisk opp mot rusomsorgen. Fokus til disse 

skal være forebygging, fokus vil bli feil om de knyttes organisatorisk 

til rusomsorgen. Vi mener at Ungdomskontakt bør organiseres 

under helsestasjon, tror det er nyttig at Pingvinen sorterer under 

Kultur. Kultur er viktig i Folkehelseperspektivet (jmfr artikkel av 

Fuggeli i Stvgr Aftenblad i dag) SLT mener vi naturlig hører til i 

Barnevernet. På denne måten vil kommunen sikre 

Folkehelseperspektivet innad i kommuen. 

Pkt 7.3 Styrke samarbeidet mellom fastlegene og kommunen øvrige 

hjelpeapparat innen rusfeltet. Hvordan? Etablere faste møteplasser?
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Pkt 13.3. Utarbeide felles plan for Kompetanseheving. Vil det følge 

økonomiske virkemidler med dette? Kommer dette i 

Handlingsprogrammet? 

For øvrig syns jeg planen legger opp til systematisk arbeid. Det tror 

jeg vil være viktig i det arbeidet som skal påbegynnes/videreføres. 

Det er viktig å systematisere hva en har av kompetanse innad i 

kommunen allerede, som er ”netto fortjeneste” 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.11.2012
Arkiv: :FA-F60
Arkivsaksnr.:
12/456
Journalpostløpenr.:
12/29075

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Psykisk helsetjeneste
Rolf Skåra
Leder psykisk helsetjeneste
51 46 33 25
rolf.skaara@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
037/12 Felles brukerutvalg 05.12.2012
136/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av 
rusomsorgen
  
Sammendrag:
Kommunestyret har vedtatt at den kommunale rusomsorgen skal gjennomgås og evalueres. 
Forskningssenteret IRIS har gjennomført en undersøkelse, og konklusjonen er at den 
kommunale rusomsorgen i Eigersund kommune kommer dårlig ut. I rådmannens forslag til 
budsjett for 2013 er det ikke lagt inn økte midler til den kommunale rusomsorgen. Psykisk 
helsetjeneste som har hatt ansvaret for rusomsorgen siden 2010, har lagt frem et forslag til 
bedre utnyttelse av allerede eksisterende ressurser. Alternativet kan være å legge deler av 
den kommunale rusomsorgen ut på anbud. Det vil likevel være kommunen som vil sitte med 
det totale ansvaret for rusomsorgen.

Saksgang:
Felles brukerutvalg 5. desember 2012 
Formannskapet 13. desember 2012 
Endelig behandling i Kommunestyret 17. desember 2012 

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten
2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 

sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges 
vekt på ambulerende tjenester

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 

4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får 
botilbud her

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til 

Maigården (ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus)
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes
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10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 
Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi 
av NAV.

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre.

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for 
å skaffe seg egen (eid) bolig

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne 
legale rusmidler (medisiner)

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til 
rusmiddelmisbruk

Eventuell tidligere politisk behandling:
I forbindelse med budsjettet for 2012 gjorde kommunestyret vedtak om at det skulle foretas 
en total gjennomgang / evaluering av rusomsorgen i kommunen der alle sider skulle belyses. 
Det ble det tatt kontakt med IRIS og Telemarksforskning med sikte på å få frem et tilbud der 
så vel kvalitetsmessige som økonomiske forhold skulle hensynstas. I sitt møte 18. april 2012 
– sak 12/636 – ble oppdraget tildelt IRIS. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
I februar 2012 ble det avholdt et møte mellom forskningsleder Sverre Nesvåg, KORFOR, og 
ordfører, varaordfører, rådmann, kommunalsjef for levekår og leder for Psykisk helsetjeneste 
/ Rusomsorgen.

IRIS la frem sin sluttrapport den 10. oktober 2012.    

Det vises også til at det parallelt med denne saken legges frem sak vedr ”Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2013 – 2016”. for Kommunestyret.

IRIS rapporten peker på flere og store mangler ved den kommunale rusomsorgen i  
Eigersund.

 Botiltaket Maigården / Sølvhagen fungerer ikke. Botiltaket får dårlig kritikk i IRIS 
rapporten. Botiltaket har slitt med høyt sykefravær / fravær i forbindelse med 
svangerskapspermisjoner.

 NAV har betydelig underdekning av tilbudene til brukere med rusproblematikk. IRIS 
rapporten peker på at NAV ikke har bygget opp et tjenestetilbud til 
rusmiddelmisbrukere ut over det å ha fokus på arbeidsutplassering og økonomiske 
hjelp.

 Det forebyggende arbeidet for unge i faresonen er svært mangelfullt. Det er for 
øyeblikket ikke ungdomskontakt i kommunen, og det forebyggende arbeidet i SLT har 
ligget nede. De enkelte enhetene som arbeider med ungdom, er dårlig koordinerte og 
har liten oversikt over problemområdet. 

 Lite fokus på rusmiddelmisbruk i et folkehelseperspektiv. 
 Forskriving av legale legemidler er faretruende høyt. IRIS rapporten peker på at det 

er et betydelig overforbruk av vanlige medisiner som skrives ut til personer med 
rusmiddelavhengighet
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 Organiseringen av rusomsorgen er mangelfull. IRIS foreslår at alle tjenester knyttet til 
rusmiddelmisbruk samles i én enhet – Psykisk helsetjeneste

 Videreføring av lavterskeltilbudet ”Fyrlyssenteret”. Fyrlyssenteret er det eneste 
lavterskeltilbudet som gir tjenester til rusmiddelmisbrukere. Brukerne gir uttrykk for 
tilfredshet med dette tilbudet, og et er ingen erstatning for dette tilbudet dersom det 
faller bort.

Fylkesmannen i Rogaland hadde den 28. september 2012 et møte med kommunalsjef for 
levekår, helsefaglig ansvarlig og leder for Psykisk helsetjeneste. På bakgrunn av dette møtet 
har Fylkesmannen bedt (arkivsak 10/999) om at kommunen innen 1. februar 2013 gir en 
tilbakemelding vedr

 Hva er gjort for å bedre tilbudet til rusmiddelavhengige i kommunen?
 Hvilke tiltak er gjort?
 Hvordan vurderer kommunens ledelse tilbudet?

Saksbehandlers vurderinger:
Til grunn for saksutredningen ligger at det i Rådmannens budsjettforslag ikke er foreslått 
økte midler til den kommunale rusomsorgen

Den kritikken som kommer frem i IRIS rapporten, var verken fremmed eller uventet. Tvert i 
mot samstemmer funnene i rapporten med det de erfaringene Psykisk helsetjeneste / 
Rusomsorgen selv har, noe som også er blitt rapportert.

Når den kommunale rusomsorgen nå skal nullstilles og ses på med nye øyne, og 
ovennevnte innebærer en reorganisering av tjenesten med sikte på å gi en hjelpetrengende 
gruppe et godt, sammenhengende og helhetlig tilbud. som kommunen kan være stolt av, og 
som gis høy prioritet i hele organisasjonen.

En sammenhengende tiltakskjede
Det må bygges opp en sammenhengende tiltakskjede som strekker seg fra oppsøkende og 
motiverende arbeid blant ungdom og andre som står i fare for å starte en ruskarriere til 
brukere som har et så omfattende behov at de trenger omsorgsbolig.  Reetablering av 
ungdomskontakten, et aktivt SLT arbeid, fokus på forebyggende arbeid/tidlig innsats i skoler, 
barnehager, barnevern og psykisk helse/helsestasjon vil være sentrale aktører. 
Rusmiddelundersøkelser blant ungdom foretas regelmessig som et middel i kartleggingen av 
ungdommens rusvaner, og målet er å utsette debutalderen og redusere forbruket. Et godt 
oppvekstmiljø og rikholdig og variert fritidstilbud for alle er et av de mest effektive 
forebyggende tiltak. Ellers er følgende aktuelle fokusområder.

 Fokus på rusmiddelmisbruk i forbindelse med graviditet
 Oppsøkende arbeid blant ungdom med særlig fokus på rusforebyggende arbeid
 Styrke innsatsen mot ”det usynlige rusmiddelmisbruket”
 Redusere forskrivingen av legale medisiner som kan nyttes i rusøyemed
 Styrke arbeidet med LAR med hovedvekt på rehabilitering
 Etablere arbeidsmuligheter for rusmiddelavhengige
 Bygge opp et aktivitetstilbud til gruppen
 Etablere metodisk boligsosialt arbeid (systematisk arbeid med å utvikle boevnen til 

mennesker med rusmiddelmisbruk og andre lidelser / funksjonshemninger)
 Legge til rette for at rusmiddelmisbrukere kan få mulighet til å skaffe seg egne boliger 

(selveier)
 Utvikle samarbeidsmodeller for økt bemanning på Maigården
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 Samle den kommunale rusomsorgen i én enhet

Kommunens ansvar
Det er kommunen som under alle omstendigheter sitter med det totale ansvaret for den 
kommunale delen av rusomsorgen. Kommunen kan velge å sette deler av tjenestene ut til 
eksterne aktører etter en anbudsrunde, men ansvaret vil alltid ligge på kommunen. Noen 
oppgaver kan ikke under noen omstendigheter settes ut:

 Kommunen har ansvaret for at aktuelle søkere / brukere får saksbehandling og 
vedtak

 Kommunen har ansvaret for å følge opp og kontrollere tjenester som måtte bli satt ut 
til eksterne aktører

 Ved en eventuell utsetting av enkelttjenester til ekstern(e) aktøre(r) må kommunen 
sikre at alle avtaler foreligger, og at de er bygget opp på en slik måte at de er 
kontrollerbare

 Kommunen kan ikke under noen omstendigheter legge ut ansvaret for  å utrede 
tvangssaker og fremme dem for Fylkesnemnda

 Det samme gjelder søknader om LAR behandling
 Uavhengig av hvem som yter tjenester rettet mot botilbud, vil det være kommunen 

som er ansvarlig for å tildele plasser. Dette gjelder også ved søknader til såkalte 
omsorgsinstitusjoner (Grubeli; F16 med flere der kommunen må dekke 
oppholdsutgiftene) 

 Ved en utsetting av tjenester til ekstern aktør må kommunen avklare om man har 
mulighet for å få innsyn i aktuelle pasientregistre / journaler

 Kommunen må sikre seg mot at en eventuell ekstern aktør ikke tar forbehold om 
utøving av enkelttjenester

Faglig / organisatorisk oppfølging
IRIS rapporten konkluderer med at det kommunale ansvaret for rusomsorgen faglig og 
administrativt bør være samlet i en og samme enhet. Som IRIS rapporten peker på, bør dette 
være Psykisk helsetjeneste. 

Det er allerede satt i gang et arbeid i enheten med tanke på å samordne tilgjengelige 
resurser. Disse tiltakene kan settes i verk umiddelbart og krever ikke bevilgninger ut over  
dagens nivå. På sikt vil økte overføringer kunne styrke innsatsen på rusfeltet, jfr. eventuelle 
overføringer fra NAV.

Det pågår for tiden et omfattende arbeid i Psykisk helsetjeneste for å endre profil i retning av 
større vektlegging av mestringsfokusert tilnærming. Dette er en tenkning som i aller høyeste 
grad også er aktuell innenfor rusomsorg. Det er videre viktig at det som har med rusomsorg 
å gjøre, blir integrert i alt arbeid innenfor de kommunale organer som har ansvar. Begrepet 
”rusomsorg” bør derfor tas ut som egen betegnelse. I tråd med det arbeidet som ellers 
foregår i enheten, vil det være hensiktsmessig å bruke betegnelsen ”Mestringsenheten” slik 
Sandnes kommune allerede har gjort når det gjelder rus/psykiatri. Da vil man få en 
tydeliggjøring av oppdraget samtidig som rusomsorg ikke ses på som noe utskilt og spesielt.

IRIS rapporten peker på at NAV sin innsats i forhold til rusarbeid er underdimensjonert. De 
foreslår en økning fra en halv stilling til en og en halv stilling. Dette mener IRIS bør romme 
funksjoner som miljøterapeut, ruskonsulent og oppfølgingstjeneste i boliger. Dette vil kunne 
være resurser som man kan bruke til å følge opp i Gamle Eigerøyveien 33. Det må 
understrekes at disse resursene ikke er på plass.
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Videre peker IRIS rapporten på at LAR arbeidet er underdimensjonert, og at det bør 
opprettes en egen stilling som LAR koordinator. Antallet brukere i LAR har økt betydelig i vår 
kommune de siste to årene, men den innsatsen som handler om rehabilitering, er sterkt 
underdimensjonert. Rehabiliteringsdelen av LAR ses på som den viktigste innsatsen i dette 
arbeidet. Det vises i denne forbindelsen til ”Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 – 2016”. 

Psykisk helsetjeneste har som nevnt allerede iverksatt tiltak for å utnytte resursene på en 
mer effektiv måte ut i fra et premiss om at det ikke skal tilføres ”friske midler” til den 
kommunale rusomsorgen i 2013. 

 Således jobbes det nå med å få til en felles vaktordning på kveldstid og i helger der 
ansatte på Damsgård bofellesskap (”Miljøterapiteamet”) og Maigården går sammen. 

 En slik felles vaktordning på kveldstid vil også kunne ta i mot henvendelser fra 
legevakten, sonene samt private henvendelser

 Videre er det aktuelt at (en av) sonen(e) på Slettebø kan ha en tilsynsfunksjon på 
natten. 

 Dette kan frigjøre midler som i dag brukes til å betale NVC for nattlig tilsyn med 
Maigården (ca kr 200.000). Disse midlene kan overføres til aktuell sone på Slettebø 
for å styrke nattbemanningen. 

Maigården / Sølvhagen som botilbud bør vurderes. I dag er det 8 beboere i de to byggene. 
Det er mye som tyder på at dette er for mange brukere knyttet til ett sted. Videre bør det 
vurderes å skille kvinner og menn (jfr. Bergensklinikkene). Det kan være aktuelt å omgjøre 
hovedetasjen på Maigården til leiligheter. Fire til seks leiligheter anbefales. Et slikt tilbud bør 
få tydeligere preg av et bofellesskap. Det anbefales at alle beboere som skal ha et aktivt 
opplegg på Maigården inkl botrening, gis dette tilbudet i leiligheter knyttet til hovedetasjen. 
Sølvhagen frigis til andre boligsøkere. Underetasjen på Maigården kan nyttes til 
treningsleilighet(er), akuttrom og personalbase for alle ansatte som har direkte rusrelaterte 
oppgaver i kommunen. Det kan vurderes om en av de frigitte leilighetene i Sølvhagen også 
kan benyttes som treningsleilighet.

Det må legges betydelig større vekt på boligsosialt arbeid med et trinnvis tilrettelagt botilbud 
der utflytting til ekstern (fortrinnsvis selveid) bolig i utgangspunktet må være hovedmålet.

Lavterskeltilbudet Fyrlyssenteret
IRIS rapporten anbefaler at ”Fyrlyssenteret” drives videre. Ettersom avtalen med 
Frelsesarmeen om ”Fyrlyssenteret” ikke er forlenget, faller bl.a. følgende tilbud bort:

 ”Miljøstasjonen” Fyrlyssenteret forsvinner

 Usikkerhet om driften av gatemagasinet ASFALT
 Tiltaket ”Jobben” forsvinner
 Fritidstiltaket med fotball tas bort
 Matutdelingen til rusmiddelmisbrukere opphører

Hvis disse tjenestene faller bort, må kommunen vurdere om tilbudene skal gis på andre 
måter. 

Frelsesarmeen har tilbudt seg å overta større deler av den kommunale rusomsorgen for en 
kostnad på ca 7,3 millioner pr år. Øvrige oppgaver (se eget avsnitt) ligger utenfor dette 
tilbudet og må ivaretas av kommunen. Frelsesarmeen har signalisert at en ikke er innstilt på 
å videreføre Fyrlyssenteret innenfor dagens ramme med et kommunalt tilskudd på kr 
1.220.000 kr.

Kompetanse
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Det rusrelaterte arbeidet i Eigersund kommune må få bistand av ekstern veiledning. Det bør 
inngås langsiktige avtaler med kompetent instans på spesialistnivå. Videre må det satses 
tungt på utdanning og kvalifisering av personalet. Det vises til ”Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2013 - 2016”. 

Brukermedvirkning
Det må legges til rette for brukermedvirkning. 

For øvrig henvises det til rusmiddelpolitisk handlingsplan som har mange 
tilknytningspunkter til angjeldende sak.

Økonomiske konsekvenser:
Justeringene foretas innenfor eksisterende budsjettrammer.

~ o ~

Alternative løsninger:
Som alternativ løsning kan man velge å sette ut boligtiltaket Maigården til ekstern aktør. Det 
understrekes at det totale ansvaret for rusomsorgen likevel vil ligge på kommunen.

~ o ~
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Forord 

Eigersund kommuner har gitt IRIS i oppdrag å evaluere rusomsorgen i kommunen. I 

avtalen med kommunen skal IRIS levere en sluttrapport 12.10.12 

Rapporteringen bygger på en rekke intervjuer med sentral ledelse i kommunen, NAV, 

Oppsøkende behandlingsteam for Dalaneregionen, Dalane psykiatriske senter, Politiet, 

Fyrlyssenteret, brukere av ulike tjenester fra NAV og Rusomsorgen i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger, 21.09.2012  
 
 

Prosjektleder: Terje Lie     
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Begreper og forkortelser 

 

Bruker 
Denne betegnelsen brukes generelt om brukere av ulike tjenester fra 
offentlige eller private tjenesteytere. Betegnelsen brukes også i 
sammenheng med rusmiddelavhengige som f. eks. rusmiddelmisbruker.   

BrukerPlan 
BrukerPlan er et system for registrering av rusmiddelmisbrukere i 
kommuner. Systemet administreres av KORFOR, Regionalt 
kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest. 

DPS Distriktspsykiatrisk senter. 

KORFOR Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest 

LAR  
Legemiddelassistert rehabilitering, behandlingsform for 
opioidavhengige. 

ODB Oppsøkende behandlingsteam Dalane.  

Rusmiddelavhengig Rusmiddelmisbruker. Begrepene brukes om hverandre. 

ROP Forkortelse for samtidig rus- og psykiske lidelse. 

TSB Tverrfaglig spesialisert behandling. 
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Sammendrag 

Rapporten viser resultater av en evaluering av rusomsorgen i Eigersund kommune. 

Problemstillingene er knyttet til tjenesteorganiseringen i NAV, kommunens drift av 

bofellesskapet Maigården, unge rusmiddelmisbrukere og et privat drevet lavterskeltiltak, 

Fyrlyssenteret. 

Evalueringen bygger på personlige intervjuer med representanter for NAV-kontoret, 

kommunal forvaltning, brukere av tjenester, spesialhelsetjenesten og et privat tiltak. I tillegg 

er det brukt dokumenter som Ruspolitisk handlingsplan for 2008-2012 og statistikk for  

registrering av brukere av rustjenester i systemet BrukerPlan. 

NAV-kontoret mener at organisering av rustjenestene ikke er hensiktsmessig slik som de 

nå fungerer. NAV vil i sterkere grad satse på kjerneområder som arbeidstiltak og 

økonomiske saker. , Fra NAV blir det uttrykt at den nåværende organiseringen av tjenester 

til personer med rusmiddelproblemer ikke er hensiktsmessig og at kontoret ikke har 

tilstrekkelig kompetanse på rusfeltet og heller ikke kan tilby ettervernstjenester. Den 

kommunale rusomsorgen er organisert i Psykisk helsetjeneste og består i hovedsak av drift 

av et bemannet boligtiltak, Maigården. Tiltaket har mange utfordringer både for beboere og 

ansatte. Beboere er kritiske til bomiljøet som etter hvert har fått et dårlig omdømme i 

kommunen, preget av omsetning og bytte av piller og illegale rusmidler. Beboerne får til 

dels uforsvarlig sterke medisiner og kommer ikke i posisjon til behandling eller 

rehabilitering.  

Det private lavterskeltiltaket Fyrlyssenteret drives av Frelsesarmeen med betydelig finansiell 

støtte fra kommunen. Tiltaket er et værested for etablerte rusmiddelavhengige og tilbyr 

tjenester som utfyller det offentlige tilbudet ellers. 

Kommunen og NAV-kontoret har lite oversikt over unge i risikosonen for 

rusmiddelmisbruk og har ingen tiltak for oppdagelse av misbruk eller tiltak for å gripe inn 

med tjenester. Politiet ser utvikling av økt rusmiddelmisbruk for unge. Kommunen har en 

SLT-koordinator for forebyggende arbeid med rus og kriminalitet blant unge under 18 år, 

men denne tjenesten har lav prioritet. 

På grunnlag av evalueringen foreslår IRIS at rustjenestene tas ut av NAV-kontoret og 

overføres til Psykisk helsetjeneste. Psykisk helsetjeneste må ved en slik omorganisering 

tilføres ressurser fra NAV-kontoret. Vi foreslår at Maigården avvikles som bolig for 

rusmiddelavhengige og at beboere får tildelt andre kommunale boliger i kommunen. I 

rapporten diskuteres også andre løsninger for driften av Maigården. Hvis en slik avvikling 

ikke lar seg realisere, bør deltakerne få tilbud om ny medisinsk vurdering, bedre 

miljøtjenester og rehabiliterende tiltak. Turnusen for de ansatte må kunne dekkes på en 

tilfredsstillende måte. 

IRIS foreslår en sterkere prioritering av det forebyggende arbeidet rettet mot unge under 

18 år. Samarbeidet mellom politi og kommunal avdeling i SLT mener vi er et godt utgangs-

punkt for dette arbeidet. Kommunen utfordres til å prøve ut metoder for oppdagelse og 

intervensjon for unge i risikosonen for rusmiddelmisbruk. 
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Mange av de svakheter som fremkommer i rapporten er tidligere påpekt av leder for 

Psykisk helsetjeneste. Rapporten er på den måten ett av flere bidrag til vurdering og 

forbedringsforslag av kommunens rustjenester. 

  

Side 104 av 298



International Research Institute of Stavanger AS     www.iris.no 

- 7 - 

1 Innledning 

Målet for evalueringen er å vurdere kapasitet, organiseringen og kvalitet på rusomsorgen i 

kommunen på bakgrunn av brukernes behov. Målet med rustjenesten er å gi brukerne et 

tilbud som er helhetlig, tilgjengelig, samordnet og individuelt tilpasset. 

Kommunen vedtok i 2008 en rusmiddelpolitisk handlingsplan, og denne skal nå revideres. I 

den nåværende planen er hovedmålene for rustjenestene at  

- den enkelte ikke skal utvikle et rusproblem og at ingen skal oppleve plager av 

andres rusbruk, 

- den rusmiddelavhengige og pårørende skal oppleve tidlig intervensjon, oppfølging 

og deltakelse i lokalsamfunnet, 

- den enkelte rusmiddelavhengige skal få nødvendig hjelp til å håndtere hverdagen og 

oppnå en verdig livssituasjon, 

- planen skal sikre en samordnet innsats på tvers av ansvarsområder gjennom en 

velfungerende samarbeidskultur og  

- en skal sikre at avrusing, behandling, rehabilitering og re-integrering av 

rusmiddelavhengige skal være sømløs og uten ventetid mellom de ulike fasene. 

 

Planen peker på ulike behov som skal dekkes: tidlig intervensjon for brukere med 

begynnende rusmiddelmisbruk, hjelp, oppfølging og rehabiliteringsmuligheter for etablerte 

brukere og en samordnet innsats av tilbudene for å sikre kontinuitet og tilgjengelighet av 

tjenestene. Målene slik de er formulert i planen vil danne et bakteppe for evalueringen.  

En annen bakgrunnsinformasjon er regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (Helse- og 

omsorgsdepartementet) som har fem hovedmål: 

- Tydelig folkehelseperspektiv 

- Bedre kvalitet og økt kompetanse 

- Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering 

- Forpliktende samhandling 

- Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende. 

Evalueringen skal danne grunnlag for innspill til revidert ruspolitisk handlingsplan og den 

videre utvikling av rustjenestene i kommunen. Evalueringen gjelder tjenester for voksne, 

dvs. personer over 18 år. Når det gjelder problemstillinger knyttet til rekruttering til 

rusmiljøet, har vi et blikk på tendenser blant unge under 18 år. 

1.1 Organisering av rusomsorgen i Eigersund   

Tjenester til rusavhengige er organisert i det lokale NAV-kontoret og i Rusomsorgen i 

kommunen som er en del av Psykisk helsetjeneste i Levekårsavdelingen. Det viktigste 

tiltaket i Rusomsorgen er driften av åtte boligenheter i et bemannet boligfellesskap, 

Maigården, samt hjemmetjenester til brukere både i Maigården og til hjemmeboende rundt 

om i kommunen. Rusomsorgen har 3,6 stillinger organisert i en turnusordning. 

Rusomsorgen er videreføring av et prosjektorganisert tiltak som nå er gått inn i vanlig 

kommunal drift.  
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NAV i Eigersund, har ansvaret for tjenester til personer med rusmiddelproblemer. Det 

foreligger en avtale fra 2007 mellom NAV Rogaland og Eigersund kommune som angir 

ansvarsområdene for det lokale NAV-kontoret. Avtalen gjelder økonomisk sosialhjelp, 

arbeidsrehabilitering, boligformidling og oppfølging, individuell plan og rusoppfølging/ 

forebygging/ettervern etter kapittel 6 i den tidligere Sosialtjenesteloven. Rusoppfølgingen 

skal skje i tett samarbeid med Rusomsorgen i Psykisk helsetjeneste.  

Lovgrunnlaget 

Sosialtjenesteloven er erstattet av Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene (Lov 

2011-06-24 nr 30) og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 

2009-12- nr 131). De kommunale rustjenestene gjennomføres etter begge lovene. Vi peker 

her spesielt på helse- og omsorgstjenestelovens paragraf 3.2 punkt 4 og 5 samt kapittel 7. I 

følge skriv fra helse- og omsorgsdepartementet skal det kommunale ansvaret for rus-

middelavhengige omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig og oppfølging i 

bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med 

individuell plan og oppfølging før, under og etter opphold i TSB eller fengsel.  

Det forekommer overlapping i oppgaver mellom de to lovene. Stønad til livsopphold er 

bare gitt i lov om sosiale tjenester i NAV, mens ansvar for boliger til vanskeligstilte er 

omtalt i begge lover. Helse- og omsorgstjenesteloven nevner spesielt ansvaret for 

brukergrupper, deriblant personer med psykisk lidelse eller med rusmiddelproblemer. Dette 

står ikke i sosialtjenesteloven for NAV. Denne loven setter imidlertid krav til samarbeid og 

avklaring av ansvar i forhold til andre tjenesteytere. I praksis kan ansvarsforholdene mellom 

NAV og kommunen fortone seg som lite avklart, siden både tjenesteytere og lover 

overlapper.  Lovteksten i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er 

imidlertid ganske klar når det gjelder ansvar. Loven sier at kommunen har ansvar for ulike 

generelle oppgaver (kapittel 3) og individuelle tjenester (kapittel 4) så som opplysning, råd 

og veiledning, stønad til livsopphold, kvalifiseringsprogrammet mm. Arbeids- og velferds-

direktoratet gir i et 60 siders rundskriv (Rundskriv Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester i 

NAV), en veiledning om praktisering av loven og presisering av ansvar. Innledningsvis 

heter det at loven inngår i kommunens samlede velferdsansvar. Kommunen har et 

økonomisk ansvar for å yte nødvendige bevilgninger for de kommunale tjenestene etter 

loven. Dette bekrefter at kommunen har ansvaret for begge lover.  

Om individuelle tjenester (§ 4 i loven) står det i Rundskrivet at kommunen i NAV skal gi 

opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å forebygge sosiale problemer, og at NAV-

kontoret skal vurdere hvilke veiledningsbehov den enkelte har. Det er verdt å merke seg at 

rundskrivet legger spesiell vekt på forholdene for barn og unge og forebyggende arbeide 

mot sosiale problemer og sosial marginalisering. Tjenestene skal styrke den enkeltes 

mulighet for å mestre sin egen livssituasjon, og baseres på aktiv involvering og deltakelse. 

Rundskrivet sier også at råd og veiledningstjenesten skal dimensjoneres slik at den har 

tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet og at det gis av faglig kvalifisert personale. 

Avtalen mellom NAV og kommunen innebærer at tjenestene i praksis ytes på NAV-

kontoret av saksbehandlere som er ansatt i kommunen. Når vi i denne rapporten omtaler 

NAV, er det i betydningen kommunen i NAV, når annet ikke er angitt. 
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1.2 Problemstillinger i evalueringen 

Problemstillinger er knyttet til de langsiktige oppgavene og handler om organisering av 

tjenestene og dekning av brukerbehov. 

Et forhold som bør utredes nærmere er behov for kommunikasjon og samhandling mellom 

NAV sine tjenester og andre tjenesteytere som den kommunale rusomsorgen og TSB. 

Dette reiser også spørsmålet om arbeidsdelingen mellom NAV og andre tjenesteytere i 

kommunen. En halv stilling fra NAV er tilknyttet den kommunale rusomsorgen.  

Den kommunale rusomsorgen tilbyr boliger med bemanning samt boligtilbud uten 

bemanning. Dette innebærer at de kommunale tjenestene utenom NAV er rettet mot tunge 

rusmiddelmisbrukere. En problemstilling her er i hvilken grad beboere får tilstrekkelig 

oppfølging og omsorgstilbud. På den ene siden er det positivt at kommunen kan tilby 

oppfølging i bolig som på Maigården, på den andre siden kan det være aktuelt å stille 

spørsmålet om dette tilbudet blir en form for passiv institusjonalisering og langtids-

oppbevaring av brukere. Knapp bemanning kan føre til at misbrukermiljøet i boligene 

utvikles og forsterkes. En problemstilling knyttet til kommunale samlokaliserte boliger er 

om dette har spesielle miljøeffekter. I Eigersund gjelder dette spesielt Maigården med 

boliger for åtte rusmiddelavhengige. Vi har undersøkt om boligene er blitt et miljø for 

omsetning av rusmidler, om miljøet trekker til seg yngre rusmiddelmisbrukere eller 

personer i risikosonen for misbruk og om samlokaliseringen har negative konsekvenser for 

beboerne.  

Evalueringen er i hovedsak rettet mot voksne, d.v.s personer over 18 år, men vi har foretatt 

enkelte undersøkelser knyttet til rekruttering av rusmiddelmisbrukere fra unge under 18 år 

og forebyggende tiltak rettet mot yngre.  

I Eigersund er Fyrlyssenteret et lavterskeltilbud drevet av Frelsesarmeen. Vi har undersøkt 

hvilken rolle Fyrlyssenteret har som supplement til de offentlige tjenestene.  

En underliggende problemstilling er i hvilken utstrekning de kommunale tjenestene og 

NAVs tjenester dekker brukernes behov. Vi har i den forbindelse vurdert i hvilken grad 

tjenester fra Rusomsorgen og fra NAV dekker brukerbehov.  

Oppsummert har vi tatt opp følgende spørsmål i evalueringen: 

Unge rusmiddelmisbrukere og unge i risikosonen 

 Er det behov for å sette inn tiltak overfor yngre rusmiddelmisbrukere i 

aldersgruppen 18 til 25 år? 

Forhold mellom NAV-kontoret og den kommunale rusomsorgen i Levekårsetaten 

 Er kommunikasjon og samhandling mellom NAV og Levekårsetaten tilstrekkelig til 

å løse oppgaver for brukere med rusmiddelproblemer? 

 Sikrer NAV-kontoret tilstrekkelige tjenester til brukere med rusmiddelproblemer? 

  Er kommunen i NAV tilstrekkelig faglig bemannet til å kunne gi et forsvarlig 

tilbud til registrerte klienter med behov for råd og veiledning og tilbud i og utenom 

LAR? 

 I hvilken utstrekning dekker de samlede tjenestene i kommunen, inklusive NAV, 

brukerbehovene? 
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 Hva er eventuelt omfanget av udekkede behov?  

Problemstillinger knyttet til Maigården 

 I hvilken grad får beboere i Maigården tilrettelagte rehabiliterende tiltak? 

 Er det behov for omorganisering av driften på Maigården?  

 Er det behov for å skape en gjennomstrømning av beboere i Maigården for å gi 

plass for nye brukere med tilsvarende behov? 

 Trekker miljøet på Maigården til seg yngre personer på jakt etter rusmidler eller 

personer som driver omsetning av medikamenter/legemidler eller illegale stoffer? 

Fyrlyssenteret sin rolle 

Fyrlyssenteret er det eneste lavterskeltilbudet på dagtid i kommunen.  Er det fortsatt behov 

for denne tjenesten og kan Fyrlystets rolle overfor etablerte rusmiddelmisbrukere styrkes? 

1.3 Intervjuer  

Evalueringen er en kvalitativ studie med hovedvekt på personlige intervjuer og 

observasjon. Tilgjengelige dokumenter er også brukt, så som kommunale planer, en 

tidligere intern evaluering mv. 

Datainnsamling har i hovedsak foregått ved at forskere fra IRIS gjennomførte personlige 

intervju med informantene  

Det er utarbeidet intervjuguider til de ulike informantgruppene. Oversikten nedenfor viser 
informantene.  

 Rådmann 

 Representant for levekårsavdelingen 

 Representant for Psykisk helsetjeneste 

 Leder på NAV-kontoret i Eigersund 

 En saksbehandler NAV-kontoret 

 En lokal politiker 

 Representant for Dalane DPS 

 Representant for Oppsøkende behandlingsteam Dalane, OBD 

 Representant for Psykiatrisk ungdomstjeneste, PUT 

 Representant for lavterskeltiltak drevet av Frelsesarmeen, Fyrlyssenteret  

 Kommuneoverlege 

 Representanter for ansatte på Maigården 
 

Videre er det gjennomført brukerintervju av representanter for følgende brukergrupper:  

 Brukere som mottar tjenester fra Rusomsorgen, herunder beboere i Maigården i 

andre kommunale boliger og personer som bor privat.  

 Brukere av tjenester fra NAV-kontoret.  

 Brukere av Fyrlyssenteret. 

 Brukere i LAR. 

I alt er seks brukere intervjuet.  
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2 Tjenester fra NAV-kontoret og Rusomsorgen i 
kommunen 

I dette avsnittet viser vi erfaringer fra de offentlige tjenestene som er kjernen i det 

kommunale tilbudet til rusmiddelavhengige og forebyggende tjenester. Vi har tatt med 

synspunkt, vurderinger og reaksjoner fra ledere og andre ansatte i Rusomsorgen i 

kommune, fra det lokale NAV-kontoret og fra samarbeidende parter. Reaksjoner fra 

brukere er utdypet i kapittel 6. 

2.1 NAV-kontoret 

Som vist innledningsvis har kommunen i NAV ansvar for saker til personer med 

rusmiddelproblemer, herunder søknader til LAR og tvangssaker etter helse- og 

omsorgstjenester. I følge NAV er det få personer som henvender seg direkte med et 

rusproblem. De fleste brukere kommer pga. økonomiske forhold, men etter hvert kan 

eventuelle problemer med rusmidler avdekkes. Henvendelser kan også komme gjennom 

arbeidsforhold. Det kommer få henvendelser direkte fra foreldre, skole eller barnevern. 

NAV oppgir at de har 23 klienter med rusmiddelproblemer i følge kartleggingen fra 

BrukerPlan i 2011. Disse er flest menn i alderen 30 – 40 år, men noen er yngre og noen 

eldre. Flere har mange års rusmiddelmisbruk. De yngste brukerne har en bratt 

misbrukskarriere, er NAVs erfaring. Mange av de registrerte brukerne har vært i behandling 

tidligere. NAV har ni brukere som er tatt opp i LAR. NAV deltar i ansvarsgrupper for alle 

LAR pasientene og står som koordinator for de fleste av disse. To LAR pasienter er i fast 

jobb og en er i arbeidspraksis. De andre brukerne er ikke aktuelle for arbeidspraksis per i 

dag, men NAV har oppfølging og økonomitjenester for brukerne. 

Saksbehandlere i NAV jobber i prinsippet med alle saker, dvs. oppgaver som 

arbeidsrehabilitering og trygd oppgaver som økonomisk sosialhjelp og i prinsippet tjenester 

til rusavhengige, men vektleggingen kan variere mellom ulike saksbehandlere. NAV har en 

egen saksbehandler til oppfølging av LAR-pasienter. En av stillingene i NAV er delt med 

den kommunale rusomsorgen i Psykiske helsetjenester. I denne stillingen blir det forberedt 

søknader til LAR. NAV vurderer innsatsen til rustjenester til et halvt årsverk. 

2.1.1 Nåværende organisering av tjenestene er ikke hensiktsmessig, 
mener NAV 

Fra NAV-kontoret blir det uttrykt at den nåværende organiseringen av tjenester til personer 

med rusmiddelproblemer ikke er hensiktsmessig. I følge lederen har NAV-kontoret ikke 

tilstrekkelig kompetanse på rusfeltet og ingen miljøarbeidertjeneste eller ettervern1.  

En saksbehandler på NAV-kontoret har delt stilling mellom NAV og rusomsorgen. Denne 

stillingen ivaretar samarbeid mellom de to tjenestene. Stillingsandelen på 50 prosent til 

                                                 

1 Kommunale oppgaver er beskrevet i Forskrift 2011-12-16 nr 1256, Forskrift om rehabilitering og 
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arbeid med rustjenester synes ikke å være tilstrekkelig til å dekke de oppgavene man 

forventer på grunnlag av samarbeidsavtalen mellom NAV og kommunen.  

Fra NAV blir det uttrykt av man satser sterkest på kjerneområdene som arbeids-

rehabilitering/kvalifiseringsprogrammet og trygd/sosialhjelp. NAV har ikke satset like 

sterkt på oppgaver som råd og veiledning til personer med rusmiddelproblemer eller 

oppfølgingstjenester til rusavhengige. Unntaket er LAR pasienter, som blir prioritert.  I 

følge loven har NAV ansvar for individuelle planer for rusavhengige med behov for 

tverrfaglig spesialiserte tjenester, men kontoret har i liten grad stått som koordinator for 

planene med unntak av planer for LAR-pasienter. NAV tilbyr imidlertid individuell plan til 

aktuelle brukere.  

NAV-kontoret forvalter retten til å henvise klienter til TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i spesialisthelsetjenesten), men mener at de ikke har kompetanse til å vurdere 

hvilken type behandling som klientene har behov for. Derfor henvises yngre pasienter til 

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) som foretar utredning og videre henvisning (gjelder 

pasienter under 30 år). PUT på sin side hevder at de får få henvisninger fra NAV, og at de 

fleste henvisningene kommer fra fastleger. PUT kjenner ikke til hvorfor NAV i liten grad 

henviser brukere til dem, men tenker at det kan ha noe med organiseringen av 

rusomsorgen å gjøre.  

2.1.2 Andre parters synspunkt på tjenester fra NAV-kontoret 

PUT sin forståelse av rustjenestene er at den sosialfaglige forståelsen av rusmisbruk er 

borte ved NAV-kontoret i Eigersund. NAV prioriterer arbeidstiltak og økonomi, mens 

sosialtjenester utover dette i stor grad er forsvunnet, er inntrykket ansatte i PUT sitter igjen 

med. Sosialfaglig forståelse av rusmisbruk synes å være fraværende i NAV, sier en 

informant i PUT. Etter PUT sin oppfatning, er det et tydelig behov for å styrke NAV sin 

kompetanse på rusfeltet.  

Reaksjonene fra PUT tyder på at man på NAV-kontoret har stor faglig distanse til det som 

foregår i spesialisthelsetjenesten, og kanskje dermed utilstrekkelig forståelse av 

behandlingsmuligheter. 

For enkelte brukere kan kjøp av omsorgsplasser2 være en aktuell løsning f. eks. i ventetid 

på institusjonsplass i TSB eller av andre grunner. Flere brukere kunne hatt nytte av slike 

omsorgstilbud, hevder bl.a. informanter fra PUT. Det er imidlertid ikke avsatt midler på 

NAV-kontorets budsjett til kjøp av omsorgsplasser. NAV har en plikt til å foreta en 

konkret vurdering i enkeltsaker og har etter eget utsagn aldri gitt avslag på søknad med 

begrunnelse i økonomi. Det har blitt innvilget opphold i omsorgsinstitusjon, når det har 

blitt vurdert som nødvendig. 

                                                 
2 Kommunene har anledning til å kjøpe omsorgsplasser i døgninstitusjoner uten driftsavtale med de regionale 

helseforetakene. 
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Fra PUT sin side, blir det imidlertid påpekt at det er vanskelig å få innvilget omsorgs-

plasser, selv om PUT vurderer det som aktuelt. PUT viser til en sak hvor det etter mye 

forarbeid ble innvilget omsorgsplass, men dette er unntaket. 

Spørsmål om kjøp av omsorgsplass krever godkjenning fra levekårssjef og rådmann i 

kommunen som i hvert enkelt tilfelle vurderer om det kan gis bidrag til slik. I følge NAV er 

dette en lite hensiktsmessig ordningen, så lenge det er NAV sammen med behandler og 

eventuelt kommunelege som gjør de faglige vurderingene. Vi kan her konstatere at det er 

noe ulikt syn fra partene om mulighetene for å innvilge omsorgsplass.  

For brukere som ikke ønsker behandling i TSB, kan også miljøtiltak i kommunen vært et 

aktuelt tilbud, men NAV-kontoret har ingen slike tilbud og driver heller ikke ettervern. 

Fyrlyssenteret med dagsenteret kan være et aktivitetstilbud og værested for noen av disse 

brukerne.  

Som ansvarlig for rustjenester har NAV en rolle i ansvarsgrupper. Etter PUT sitt syn, blir 

NAVs fokus på arbeidstiltak problematisk, når man skal etablere ansvarsgrupper. Det er 

viktig at NAV er med i slike grupper, men de deltar i liten grad hvis arbeidsavklaring ikke 

står på dagsorden.. Samtidig er enkelte brukere i en slik forfatning at arbeidstiltak er relativt 

langt nede på listen over behov som må dekkes, og nettopp derfor er en ansvarsgruppe 

med sosialfaglig kompetanse svært nødvendig, mener PUT.  

Utsagnene fra PUT illustrerer at forventningen til NAV går langt utover de tjenestene 

kontoret selv mener de er i stand til å yte. Forventningene synes å være i samsvar med 

lovverket, men NAV-kontoret synes ikke å ta høyde for ytelser på det nivået. Med 

henvisning til gjennomgang av lovverket innledningsvis, er NAV-kontoret i denne 

sammenheng ensbetydende med kommunen i NAV. Vi kan derfor hevde at det er 

kommunen som har ansvaret for at NAV utfører tjenester man kan forvente etter 

lovverket. Det er likevel slik at om NAV-kontoret ikke yter tjenestene, er det heller ingen 

andre i kommunen som gjør det. 

Dalane DPS har kommentert rustjenestene i Eigersund. Senteret vurderer det slik at 

Eigersund sliter mest med dårlige pasienter og har flest misbrukere med alvorlig 

funksjonshemning knyttet til rus og psykiske lidelser. Eigersund har imidlertid ikke god 

organisering på tjenestene til rusavhengige, mener ledelsen på senteret. NAV oppleves som 

passive og som en instans som definerer seg vekk fra denne pasientgruppen.  

2.1.3 Konklusjon 

NAV-kontoret har presisert at de har mest oppmerksomhet mot saker som gjelder 

arbeidstiltak og økonomi. NAV har mer omfattende forpliktelser for tjenester til 

rusmiddelmisbrukere, men dette arbeidet satses det mindre på. Kontoret har ingen 

miljøarbeidertjeneste. Dette gir seg tydelig uttrykk i reaksjoner fra brukere. Konsekvensen 

er at brukere ikke får de tjenestene de har et rimelig krav på etter loven. Kontoret ser også 

ut til å nedprioritere deltaking i ansvarsgrupper så lenge det ikke dreier seg om arbeidstiltak. 

Arbeid med å skaffe koordinator til individuelle planer, prioriteres heller ikke.  

Evalueringen viser at det er en glipp i utøvelsen av tjenester til personer med 

rusmiddelproblemer på det lokale NAV-kontoret. I praksis er det avsatt en halv stilling i 

NAV med spesielt ansvar for rustjenester. Dette er knapt. Samarbeidspartneres syn på 
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svakheter ved rustjenestene i NAV samt NAVs egne satsingsområder, viser at feltet er for 

svakt bemannet.    

2.2 Maigården 

Den kommunale rusomsorgen består av et boligtiltak, Maigården, med åtte boenheter for 

rusmiddelmisbrukere. Tiltaket er et bemannet et tilbud med ansatte til stede på dagtid i en 

turnusordning. Av sikkerhetsgrunner skal det alltid være to ansatte på vaktene. Turnusen 

fordeles på 3,6 stillinger. Beboerne har husleiekontrakt med kommunen, betaler husleie og 

har ulike forpliktelser spesifisert i kontrakten. Målene i starten var å gi et botilbud for 

etablerte rusmiddelmisbrukere, spesielt personer med samtidige rus- og psykiske lidelser. 

Tiltaket skulle favne både de som kunne bli rusfrie så vel som dem som ville måtte leve 

med rusmiddelmisbruk. Tiltaket skulle gi hjelp til basale behov som helsehjelp, 

medisinhåndtering, skadeforebyggende tiltak, hjelp til å bo og daglige aktiviteter. Det var 

også et mål å skape aktiv brukermedvirkning (Ruspolitisk handlingsplan 2008 – 2012).  

Med bakgrunn i husleiekontraktene3 og avtale om oppfølging4 kan de ansatte foreta 

nødvendig vedlikehold i leilighetene, men dette nyttes i liten grad. Beboerne har selv ansvar 

for renhold, men har tilbud om hjelp til dette samt praktisk bistand. De ansatte kan låse seg 

inn i leilighetene hvis man er bekymret fordi man ikke oppnår kontakt med beboer, hvis 

det er behov for å etterse leiligheten pga. ordensforhold eller har mistanke om 

rusmiddelmisbruk. Beboerne har individuelle vedtak om oppfølgning, herunder samtaler 

eller miljøterapi. Enkelte beboere på Maigården har kontakt med OBD, og de opplever at 

de får hjelp der. OBD kan hjelpe med å rydde og med transport til lege og andre. ODB 

fungerer og er imøtekommende, sier de beboere vi har intervjuet. 

2.2.1 Utdeling av medisiner 

Beboerne får daglig utdelt medisiner forskrevet av lege. Denne utdelingen er en service fra 

personalets side, men man må ivareta flere hensyn ved rutiner for utdelingen. Et moment 

er at uten denne servicen fra kommunens side, ville beboerne daglig måtte hente medisiner 

på apotek. Dette kan være vanskelig for enkelte beboere. Et annet moment er tidsrammer 

for utdelingen. De ansatte har ikke anledning til å være tilgjengelige for utdeling hele dagen, 

fordi de har oppgaver til hjemmeboende brukere utenfor Maigården. Man har derfor 

innført individuell daglige utdeling innen en ramme på ti minutter om morgenen og 

ettermiddagstid. På den måten ble det også sikret at personale var til stede ved utdelingen. 

Personer som bor langt fra Maigården og som enkelte dager henter sine medisiner, har også 

behov for regelmessige rutiner, selv om disse brukerne på enkelte dager får tilkjørt 

medisinene. Enkelte beboere på Maigården har gitt uttrykk for at det er knapp tid til å 

hente medisinene, noe som har skapt bekymring. Ansatte tar imidlertid kontakt med 

beboerne i godt tid før utdelingen.  

                                                 
3 Leiekontrakt mellom leietaker og Bygg- og eiendomsavdelingen i Eigersund kommune. 

4 Oppfølgingskontrakt mellom Psykisk helsetjeneste i Eigersund kommune og leietaker av kommunal bolig. 
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Brukere utenfor Maigården er imidlertid ikke tilfredse med denne ordningen. En bruker 

som ikke bor på Maigården, men må dit for å hente sine medisiner, sier at «Maigården er bare 

tull, man kommer rett inn i miljøet, og holdes der». Vedkommende har tatt konsekvensene av 

dette, og har fått ordnet det slik at han kan hente medisinene andre steder for å slippe å 

komme i kontakt med miljøet. Dette ser han som en nødvendighet for i det hele tatt å ha 

en liten mulighet til noen gang å bli rusfri. 

Dette illustrerer noe av det dilemmaet Maigården er kommet opp i. På den ene siden skal 

det bidra til rehabilitering og rusfrihet, på den andre siden er miljøet preget av 

rusmiddelmisbruk. 

Beboerne er avhengige av mange typer medisiner. De får daglig utdelt både a- og b- 

preparater som morfin, sovemidler, angstdempende medisiner mm (f. eks. Temgesic, 

Rivotril, og andre benzo-preparater). Beboerne er avhengige av daglig medisinering, og vårt 

inntrykk, gjennom intervjuer, er at dagen på mange måter dreier seg om medisiner.  

2.2.2 Uforsvarlig forskriving av medisiner 

Sett fra et faglig synspunkt er medisineringen uforsvarlig. Oversikt over den daglige 

medisineringen, forskrevet av fastlege, er forelagt psykiater Johannes Skaar ved KORFOR, 

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, som uttaler at det ikke 

finnes noen medisinsk begrunnelse for omfanget av medisiner til beboerne. Medisiner som 

Rivotril og Xanor har et sterkt ruspotensial og har ingen plass i rusfeltet. Temgesic tilsvarer 

Subutex som brukes i LAR-behandling. Forskriving av dette medikamentet (forskriving av 

Subutex utenfor LAR) skal følge spesielle retningslinjer (Helsedirektoratet 2010). 

Forskrivingen av benzo-preparater tilsvarer døgndoser på 180 mg valium. En normal 

døgndose er fra 15 til 20 mg. Beboerne får følgelig en døgndose som er rundt 10 ganger 

sterkere enn vanlig dosering. Psykiateren presiserer at ingen pasienter har fått varig hjelp 

mot angst av benzo-preparater. Medikamentet er symptomdempende, men symptomene 

forsterkes ved abstinens. Benzo-preparater er et av de vanskeligste medikamentene for 

pasienter å slutte med.  

Kommunelegen i Eigersund uttaler til avisen Dalane Tidende at det i perioder skrives ut 

unødvendig mange resepter på sterke medisiner til beboerne på Maigården (Dalane 

Tidende 19. desember 2011). 

2.2.3 Er Maigården blitt et pillemarked? 

I forbindelse med alle typer piller som er i omløp, har Maigården tiltrukket seg personer 

som kommer for å skaffe seg piller på en eller annen måte, enten ved kjøp eller bytte. Dette 

bekreftes av politiet, av ansatte og av beboerne selv. I følge politiet foregår det en god del 

aktiviteter knyttet til et «pillemarked» på Maigården. Også omsetning av illegale stoffer skal 

etter politiets oppfatning foregå der, noe som bekreftes av beboere. Det kan imidlertid ikke 

dokumenteres at Maigården fungerer som rekrutteringssted for yngre rusmiddelmisbrukere, 

men det kan heller ikke utelukkes at yngre personer drar til Maigården for å få tak i 

rusmidler. 

Man ser en utvikling hvor piller er blitt er vanligere rusmiddel og at det foregår omsetning 

av piller blant rusmiddelmisbrukere. Politiet mener at piller er blitt et vanlig rusmiddel, og 

at det foregår omsetning av piller blant rusmiddelmisbrukere på Maigården. Folk går dit bl. 
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a. for å skaffe seg piller. Politiet har hatt razzia noen ganger i leilighetene og de har beslag-

lagt hasj og amfetamin.  

Politiet sier de forventet at Maigården skulle være et kontrollert system og en 

sikkerhetssone mot rus, men skjønte snart at slik var det ikke. Beboere rusa seg like mye – 

det gikk over alle støvleskafter, mener politiet. Politiets vurdering er at Maigården ikke er i 

nærheten av å fungere.  Etter politiets erfaring får beboere Temgesic (samme som Subutex) 

fra legene, Rivotril og andre benzo-preparater. 

2.2.4 Fritidstilbud 

Det har vært organiserte fritidstilbud for beboere, men med dårlig oppslutning. Det hender 

ofte av beboere ikke følger opp avtaler om aktiviteter. Tatt i betraktning av at flere beboere 

er tungt medisinert, kan dette hindre stor oppslutning av den type fritidstiltak som tilbys.  

2.2.5 Forholdene for ansatte 

Maigården har flere utfordringer. Over lang tid har det ikke vært mulig å dekke turnusen 

med tilstrekkelig antall ansatte. Sykemeldinger og permisjoner har ført til at det nesten aldri 

er tilstrekkelig antall fast ansatte til å dekke turnusen. Mangel på personell dekkes inn ved 

vikarer, men man lykkes ikke alltid å skaffe nok personell på den måten. Ved flere 

anledninger har man måttet drive boligen uten bemanning. Rusomsorgen sørger imidlertid 

for at det deles ut medisiner. 

De ansatte har ansvar for å følge opp og yte tjenester til beboerne på Maigården, men skal 

også følge opp brukere som bor andre steder i kommunen. På grunn av personalmangel 

opplever ansatte at de er konstant på etterskudd i utførelsen av tjenester. Sykemeldinger 

fører til ekstra press på ansatte som er på jobb.  

Som nevnt i innledningen startet Maigården i 2007 som et prosjekt som ble etablert med 

egen prosjektleder i hel stilling. På et tidspunkt trakk prosjektlederen seg fra stillingen som 

så ble inndratt. Ansvaret for tjenesten ble overført til Psykisk helsetjeneste. Den erfaringen 

som prosjektlederen representerte samt reduksjon av stillingsressurser kan ha bidratt til den 

senere uheldige utviklingen på Maigården.  

Leder av Psykisk helsetjeneste har påpekt den vanskelige bemanningssituasjonen og 

svakheter ved driften, bl.a. i Dalane Tidende (16. november 2011) 

2.2.6 Synspunkter på driften av Maigården fra andre parter 

Ansatte på Fyrlyssenteret har daglig kontakt med beboere fra Maigården og har 

kommentert forholdene der. Maigården ble ikke helt som det skulle bli, hevder ansatte på 

Fyrlyssenteret. De får legemidler, men ikke noen annen oppfølging, er det inntrykket 

Fyrlyssentret har med beboere som går på dagsenteret. Det blir solgt rusmidler der, og det 

er mye sidemisbruk, dvs. bruk av rusmidler utenom medisiner forskrevet av lege. 

Kommunen har en stor jobb i forhold til oppfølging, hevder informantene på 

Fyrlyssenteret. 

Også de vi intervjuet på Dalane DPS er skeptisk til Maigården. Senterets erfaring med 

Maigården er at pasienter derfra ikke klarer å stoppe å ruse seg. Pasienter opplever at det er 

utrygt å bo der bl.a. på grunn av manglende kontroll med rusomsetning, mener ansatte på 
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Dalane DPS. Sett fra senterets synspunkt er det også et stort problem med oppfølging i 

boliger for brukere i Eigersund. Dårlig oppfølging er årsak til stadig behov for nye 

innleggelser. 

I PUT er man skeptisk til medisineringen av beboere på Maigården og mener at beboerne 

får for sterk medisinering. Resultatet av dette er at beboerne ikke kommer i posisjon til 

behandling og kommer ikke i en tilfriskningsprosess. Foreskrivingen av medisiner 

produserer narkomane, mener ansatte i PUT. 

Beboerne opplever selv ikke Maigården som et sted som har noen positiv effekt på deres 

liv eller rusavhengighet. Beboere har for eksempel uttalt at «dette har vært de verste årene i mitt 

liv», «virkeligheten her oppe er noe dritt», «det er som å være på åpen soning» og «det er en 

oppbevaringsplass».  

2.2.7 Konklusjoner 

Det er lite som tyder på at Maigården har en positiv innvirkning på beboernes sosiale 

funksjon. Maigården har et så dårlig rykte at ikke engang beboernes venner eller familie 

ønsker å komme dit på besøk, sier beboere. På denne måten bidrar ikke miljøet på 

Maigården til at beboerne kan opprettholde et positivt sosialt nettverk eller til at sosial 

integrering blir styrket. Det skjer heller ingen utvikling i retning av å mestre sin 

rusavhengighet eller dagliglivets krav og utfordringer, skal vi dømme etter intervjuer med 

beboere. 

Maigården bidrar ikke til å gi beboerne et verdig liv uten rus eller muligheter for å bli rusfri, 

slik intensjonen engang var. Over tid har forholdene på Maigården utviklet seg uheldig, 

med omsetning og bruk av rusmidler. Arbeidsmiljøet for de ansatte er utfordrende og 

stedet har svært høyt sykefravær, nær 30 prosent, og med mye bruk av vikarer. Til tider har 

det vært umulig å dekke vaktene med tilstrekkelig personell.   

I utgangspunktet er tiltaket positivt, og kommunen har gjort et løft med å etablere et 

bemannet botilbud for mennesker med både rus- og psykiske lidelser. Samlet sett er 

imidlertid kritikken fra ulike parter i rusfeltet samt politiet ganske massiv. Både beboerne 

selv og ansatte har innvendinger mot tiltaket.  

Erfaringer fra andre kommuner er at boliger med stort innslag av rusmiddelmisbrukere 

fungerer dårlig. Det skapes lett et miljø preget av rusbruk og omsetning av rusmidler, mye 

bråk og til dels dårlig vedlikehold av leiligheter. For brukere i rehabilitering fungerer slike 

sammensatte boliger helt kontraindikatorisk på tilfriskning og rehabilitering (referanser). 

Eigersund er følgelig ikke alene om å erfare dårlig bomiljø i så måte. En viktig forskjell er at 

Maigården er bemannet og at man derfor skulle forvente en bedre bosituasjon og miljø enn 

i ubemannede boligenheter, som er det vanligste. 

Vi har besøkt brukere i frittliggende boliger integrert i vanlig bebyggelse i Eigersund og 

uten noen bemanning. Disse boligene er ikke preget av samme miljøproblemer som 

Maigården. Et unntak er de kommunale, ubemannede boligene i Eigerøyveien, hvor 

boligforholdene karakteriseres som uverdige. 

Vi kan oppsummere utfordringene ved driften av Maigården slik:  

 Høyt sykefravær blant ansatte og stor bruk av vikarer. 
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 Man må tidvis avlyse vakter for ansatte, og da står Maigården uten tilstrekkelig 

bemanning. 

 Ansatte utfører tjenester både til hjemmeboende rusmiddelmisbrukere og 

beboere på Maigården, men personellknapphet (sykefravær etc.) gjør det 

vanskelig å følge opp brukerne på en tilstrekkelig god måte.  

 Det er ikke kapasitet til rehabilitering av beboere som lever en passiv tilværelse. 

 Medisinering av beboere samt bytte/omsetning av rusmidler bidrar til å 

opprettholde rusmiddelavhengighet. 

 Sterk medisinering forhindrer at beboere komme i posisjon til behandling eller 

kommer inn i en tilfriskningsprosess. 

 Foreskrivingen av medikamenter til beboere er uforsvarlig og har ingen 

medisinsk begrunnelse. Maigården trekker til seg personer som 

kjøper/selger/bytter rusmidler. 

 Maigården har et meget dårlig omdømme i kommunen, noe som bidrar til 

stigmatisering av beboerne og svekker muligheter for sosial inkludering og 

integrasjon 

Vi vil konkludere med at driften av Maigården i sin nåværende form ikke kan forsvares 

verken ut fra et rusfaglig perspektiv, ut fra arbeidsmiljøhensyn eller på bakgrunn av 

kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. 
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3 Fyrlyssenteret 

Fyrlyssenteret er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i byen, drevet av Frelsesarmeen. 

Kommunen dekker 2 stillinger og ½ stilling dekkes av Frelsesarmeen. Den kommunale 

støtten dreier seg om 1,7 mill. i året. Fyrlyssenteret får en del gaver som bidrag til driften.  

Fyrlyssenteret startet i 2002 og nåværende leder for tiltaket har vært ansatt siden 2008. 

Andre ansatte har vært med i tiltaket fra starten. 

Brukerne er i stor grad etablerte rusmiddelmisbrukere, og noen mottar tjenester fra den 

kommunale rusomsorgen som boligtjenester, deriblant på Maigården. Flere brukere har 

nedsatt funksjonsevne. For mange av brukerne er Fyrsenteret et fast og populært tilbud, 

både som et værested og som et aktivitetstilbud. Det er de mest etablerte rusmiddel-

misbrukerne som benytter seg av senteret. Det er et spenn i alder fra 25-60 år. Gjennom-

snittlig er det 8 brukere innom per dag, og nesten alle er menn. Ca. 100 brukere er registrert 

ved senteret. Man hører fra brukerne at det er flere som burde ha vært der. Senteret har lite 

eller ingen kontakt med brukere under 25 år, men ansatte frykter at dette er en gruppe 

rusmiddelmisbrukere som ikke fanges opp av hjelpeapparatet. Fyrlyssenteret arrangerer 

ulike tiltak som jobbtrening to dager i uka og fotball. “Jobben” er et arbeids- og 

friluftslivstiltak i samarbeid med Stavanger. Brukerne hogger ved, griller mat og går turer.  

Helsedirektoratet og Dalane DPS bidrar også økonomisk til arbeidstiltaket «Jobben». 

Tiltaket har fem plasser, og noen av plassene er forbeholdt brukere med meget dårlig 

funksjonsevne. Flere brukere selger magasinet «Asfalt». Ansatte på Fyrlyssenteret opplever 

at de som selger Asfalt har fått bedre livskvalitet og at dette er viktig for dem i hverdagen.  

På Fyrlyssenteret får brukere behandlet sår, de får mat og mulighet til å vaske klær og ha et 

værested. Fyrlyssenteret er stengt på torsdag, lørdag og søndag. Det er ikke lov til å ruse på 

Fyrlyssenteret, og brukere respekterer dette.  

Mange av brukerne går på sosialstønad og trygdeytelser. Fyrlyssenteret går på hjemmebesøk 

to ganger i uken til boliger som NAV disponerer i Eigerøyveien. Beboerne her lever helt 

forferdelig, mener ansatte på Fyrlyssenteret. Boligene er i et nedlagt industribygg, og det er 

trist og stusslig. Det er grisete og ødelagte møbler. Brukerne blir dårligere av å bo der og 

har problemer med rus og psykisk helse. Fyrlyssenteret karakteriserer boforholdene som 

uverdige. Beboere har ikke andre boligtilbud. Kommunen forstår ikke hvor galt det er, sier 

en ansatt.  

Fyrlyssenteret opplever mye usikkerhet i forhold til Eigersund kommune med stadige 

spørsmål om nedleggelse eller ikke nedleggelse. Det har også vært utfordringer i forhold til 

Mattilsynet, men påpekte mangler er utbedret. Fyrlyssenteret samarbeider godt med 

Rusomsorgen i kommunen, mener lederen. 

Ansatte på Fyrlyssenteret mener at Egersund er en «pilleby» når det gjelder rusmidler, og 

det brukes mye benzo-preparater. Det foregår en del handel om rusmidler med Sandnes og 

det hevdes at metadon/subutex omsettes i miljøet. En bakgrunn for dette sies å være at det 

er mangel på folk til å dele ut denne medisinen og at brukere derfor får flere doser med seg 

hjem som så kan omsettes. Heroin er det lite av i byen, etter hva man kjenner til.  
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3.1.1 Konklusjon 

Fyrlyssenteret er et lavterskeltiltak for rusmiddelavhengige. Tiltaket er et værested på dagtid 

med tilbud om aktiviteter, arbeidstiltak, lettere helsetjenester som sårbehandling og 

forpleining. Stedet har 8 til 10 brukere daglig, men har registrert 100 brukere. Enkelte 

brukere mottar andre tjenester fra kommunen så som kommunal bolig og kan ha 

individuelle tiltak. Stedet har tiltak for enkelte med særs dårlig funksjonsevne. 

Fyrlyssenteret er det eneste åpne lavterskeltilbudet i Eigersund og ivaretar oppgaver som 

kommunen har, og utfyller på den måten andre offentlige tilbud i kommunen.   
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4 Spesialisthelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenesten for rusmiddelmisbrukere skjer etter henvisning fra kommunene 

eller fra instanser i spesialisthelsetjenesten selv. I kommunene har NAV-kommune, 

sosialtjenesten eller fastleger henvisningsrett. Erfaringer fra Eigersund er at fastleger 

henviser flest pasienter. Henvisninger skjer til private institusjoner for rusbehandling med 

driftsavtale med helseforetakene, sykehusavdelinger, distriktspsykiatriske sentra (Dalane 

DPS eller Jæren DPS), Psykiatrisk ungdomsteam eller Oppsøkende behandlingsteam i 

Dalaneregionen (OBD).  

4.1 Dalane DPS 

Dalane DPS er en del av psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. I de nasjonale 

retningslinjer for pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser, ROP-lidelser, anbefales 

at hovedansvaret for behandling av slike lidelser skal ligge hos psykisk helsevern 

(Helsedirektoratet 2011). I følge ledelsen på Dalane DPS har det vært en utvikling i 

behandling av ROP-lidelser, men det oppleves fremdeles noe uklart hvem som skal gjøre 

hva. Derfor er man ofte i forhandlinger med andre tjenester og mange pasienter blir 

«svingdørspasienter»; de hører ikke til noe sted. Henvisninger kommer fra OBD og 

fastlegene til inntaksteamet på DPS. 

For å avklare ansvarsforhold har Dalane DPS opprettet et flerårig samhandlingsprosjekt i 

Dalaneregionen.  

En utfordring er at kommunene organiserer rusarbeidet ulikt. Kommunene har delt 

tjenester for psykisk helse og rus. Dette kan gjøre samarbeidet vanskelig, etter senterets 

erfaring. Det er en mangel på helhetstenkning i systemet, mener DPS ledelsen. ROP 

pasienter er ofte de helsemessig dårligste pasientene, og de har behov for oppfølging i 

kommunen. Informantene ved DPSet etterlyser imidlertid en bedre oppfølging.   

Dalane DPS har inntaksteam for vurderinger om rett til helsehjelp for pasienter med 

samtidig rus- og psykiske lidelser. Senteret tar kriseinnleggelser, og er her avhengig av godt 

samarbeid med innleggende instans om pasientens behov og behandlingsmål. I praksis er 

aldri pasientene med samtidige rus- og psykiske lidelser særlig lenge på senteret, men 

pasientgruppen blir prioritert på lik linje med de andre. Det er få psykotiske pasienter. 

DPSet arbeider med metoder for å finne ut hvordan de best kan hjelpe pasienter med rus- 

og psykiske diagnoser. Et fåtall er innlagt på tvang. 

Beboere på Maigården har vært innlagt i psykiatrien, men man har ikke gode erfaringer 

med innleggelsene. En av de intervjuede sier han har vært innlagt på Bryne (Jæren DPS) en 

rekke ganger, og hevder at han er «svingdørspasient». De vil ikke ha rusmisbrukere der, 

mener han, så han ble sendt hjem igjen. En annen av de intervjuede har også vært innlagt i 

psykiatrien, men vedkommende har fått høre at de ikke kan hjelpe ham. 
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4.2 Oppsøkende behandlingsteam Dalane 

Oppsøkende behandlingsteam for Dalaneregionen er et tiltak i spesialisthelsetjenesten. 

OBD er organisert som et prosjekt og har to år igjen av prosjektperioden. Oppsøkende 

behandlingsteam Dalane er et tiltak som skal favne pasienter med svært omfattende rusing 

og alvorlig psykisk lidelse. Teamet er et samarbeidsprosjekt mellom fire kommuner i 

Dalaneregionen. Brukere blir henvist til OBD fra PUT, DPS og fastlegene, men også 

pårørende kan ta kontakt, hvorpå henvisninger kan ordnes senere. Kriterier for opptak til 

OBD er alvorlig bekymring for rus- og psykiske problemer. OBD hjelper bruker videre 

med kontakt til andre deler av hjelpeapparat. 

Teamet er oppsøkende og det innebærer at ansatte reiser hjem til folk eller treffer folk der 

de ønsker å treffe den ansatte. Teamet følger nå opp 18 pasienter. Det tar mye tid å 

opprette kontakt med brukerne og å komme i behandlingsposisjon. OBD hjelper brukere 

på deres egne premisser. Brukere får hjelp til å ta kontakt med NAV, rydde og ordne i 

leilighet, få på plass individuelle planer, bidra i ansvarsgrupper og å ta kontakt med fastlege 

eller hjelpeapparatet ellers. ODB formulerer det slik: «Vi gjør den jobben kommunene ikke klarer 

å gjøre selv».  

ODB er opptatt av å lære brukerne daglige gjøremål slik at de blir i bedre stand til å klare 

seg selv. Utgangspunktet for deres arbeid er forankret i et tydelig brukerperspektiv som tar 

utgangspunkt i brukernes egne ønsker og behov på en helt annen måte enn rusomsorgen 

forøvrig klarer å benytte. «Brukerne er det minste problemet, samarbeidspartnerne er det største» sier 

en informant. Med dette menes at samarbeidet med brukerne går greit, men at det 

problematiske i arbeidet er å få ulike deler av hjelpeapparatet på banen. Vedkommende ser 

likevel en bevegelse innenfor psykiatrien som er blitt mer villig til å hjelpe brukere med 

samtidige rus og psykiske problemer. 

De av brukerne som har vært i kontakt med OBD, skryter av oppfølgingen de får der. 

OBD ser ut til å representere en hjelp og oppfølging som i større grad foregår på brukernes 

premisser. Brukerne opplever her å bli tatt på alvor med sine behov. En av dem sier at han 

får mye hjelp fra OBD og at kontakten med OBD er veldig bra. De har faktisk vært så 

imøtekommende i forhold til han at han ble helt satt ut og måtte be dem om å ta det litt 

rolig. Det ble litt for mye hjelp, og etter mange år uten å få noe hjelp ble det vanskelig å 

forholde seg til. 

OBD hevder at behovene for rusavhengige langt fra er dekket i kommunen. Det vises bl.a. 

til Maigården som har altfor dårlige brukere i forhold til bemanning og organisering. De 

ansatte på Maigården må følge opp brukere som bor hjemme. Det pekes på at ansatte på 

Maigården har ansvar for svært dårlige pasienter, men at de ikke får den veiledningen de 

har behov for.  

Ansatte på OBD vurderer at Dalane DPS er blitt mer aktive i forhold til ruspasienter og 

har fått til bedre dialog med andre tjenesteytere. Men tjenester fra NAV etterlyses, og sett 

fra OBD sitt ståsted har ikke NAV kompetanse på rus. 
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4.3 Psykiatrisk ungdomsteam - PUT   

Psykiatrisk ungdomsteam er et poliklinisk behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for 

personer under 30 år. PUT er til stede i Eigersund på bestemte ukedager. De fleste 

pasientene er mellom 20 og 25 år. PUT har hatt fra 6 til 10 henvisninger fra Eigersund 

årlig, men det siste året er det blitt færre henvisninger. De fleste henvisninger kommer fra 

fastleger, noen fra Dalane DPS, men lite fra NAV 

Ansatte i PUT etterlyser tiltak for yngre i risikosonene i kommunen og mener at 

forebyggende ungdomsarbeid er helt fraværende. Kommunen har hatt ungdomskontakt, 

men den er nedlagt. «Det er helt tragisk i denne byen», uttaler en ansatt i PUT.  

Synspunkt fra Psykiatrisk ungdomsteam om tjenester på Maigården og NAV sin rolle i 

rustjenestene, er gjengitt i kapittel 2. 
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5 Brukere og brukererfaringer 

I følge registreringer i BrukerPlan5 har kommunen 60 brukere totalt (78 prosent menn og 

22 prosent kvinner), hvorav 14 personer med samtidig psykiatrisk lidelse og 

rusmiddelmisbruk, mens 37 brukere ikke er kategorisert. Det mangler altså informasjon om 

en god del brukere. Det totale antall brukere utgjør 0,55 prosent av den voksne 

befolkningen6. Omfanget av rusmiddelmisbrukere i Eigersund skiller seg ikke ut fra andre 

kommuner i fylket. Av de registrerte brukerne er 18 prosent mellom 18 og 24 år.  

I registreringssystemet er det laget kategorier for alvorlighetsgrad av rusmiddelmisbruk og 

ulike funksjonsnivå. Rusmiddelmisbruk er kategorisert med fargekoder rangert med grønt, 

gult og rødt7. Nær 90 prosent av registrerte brukere ruser seg på «gult» eller «rødt», altså fra 

middels til alvorlig rusmiddelmisbruk. En samlet funksjonsvurdering viser at halvparten har 

dårlig funksjon (rødt) og 10 prosent svært dårlig funksjon med fare for liv (blodrødt). Noe 

over 50 prosent av brukerne har tjenester fra NAV, og i alt sju personer er registrert i LAR. 

Ingen personer er registrert med arbeidstrening, helsetjenester, miljøarbeider-tjenester, 

omsorgstjenester eller med ruskonsulenttjenester. Sju personer er registrert med midlertidig 

bolig. Kun en person har støttekontakt, i følge BrukerPlan.  

KORFOR8 konkluderer med at Eigersund på de fleste områder ikke skiller seg vesentlig ut 

fra situasjonen i andre sammenlignbare kommuner9.  På ett punkt skiller Eigersund seg 

negativt ut, og det gjelder tilbudet til brukere med de mest omfattende rus- og psykiske 

lidelser, en situasjon som innebærer fare for eget liv. Et fåtall personer var i denne 

kategorien ved den siste registreringen. Brukere med dårligst funksjonsnivå, vil kunne få 

tjenester fra Oppsøkende behandlingsteam for Dalane (OBD) eller Dalane DPS.  

5.1 Brukernes erfaringer med tjenester 

Samtlige av brukerne vi har intervjuet gir uttrykk for misnøye med rusomsorgen i 

Eigersund kommune som helhet, både med NAV-kontoret og med rusomsorgen. En av 

brukerne sier om rusomsorgen: «…den fungerer ikke, for å si det sånn. De klarer ikke å følge opp 

                                                 
5 Brukerplan er et system for registrering av personer med rusmiddelproblemer i kommunene. Systemet 

administreres av KORFOR, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest. 

6 Folkemengden i Eigersund kommune pr. 1 jan. 2012 var 10965 innbyggere i alderen 18 år og over. 

Folkemengden totalt var 14475 innbyggere. (Statistisk sentralbyrå). 

7 Eksempler på bruk av fargekodene: Grønt viser noenlunde kontroll av rusing, gult betegner omfattende 

rusing, men innen grenser, mens rød kode viser til svært omfattende rusing uten grenser. Brukere som har 

så dårlig funksjonsevne at det er fare for eget liv, får fargekoden «blodrødt». 

8 Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.. 

9 Notat fra KORFOR til Eigersund kommune. 
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brukere. Jeg vet ikke hvor pengene forsvinner i denne kommunen, men det er noen hull som suger dem vekk 

i hvert fall (…), for jeg merker ingenting til det».  

En annen bruker har vært rusmiddelmisbruker siden tidlig i tenårene og mener at 

rusomsorgen ikke har fungert. Han har vært i LAR, men med lite oppfølging utover det 

medisinske. I den senere tid har han imidlertid hatt bra kontakt med en person fra 

rusomsorgen og synes det har fungert bra.  Likeledes har kontakten med OBD vært til 

nytte, sier han. Men hjelpen kom sent. Nå har han sluttet i LAR fordi han ikke syns det 

fungerte. Han har fått mange avslag på det han har søkt på, men har nå endelig fått 

innvilget støttekontakt og sier: «…men så er det ingen som kan være støttekontakt. Så de innvilger 

noe som de ikke kan følge opp. Så det fungerer jo ikke, ikke sant». Den intervjuede er likevel glad 

for at det nå ser ut til at det skjer noe, men påpeker at «… kommunen burde reagert når jeg ba 

om hjelp, ikke to år etter». Brukeren har behov for medisiner som han må hente på Maigården, 

men da kommer han med en gang i kontakt med rusmiljøet, som han vil holde seg unna. 

«Maigården er bare tull, man kommer rett inn i miljøet, og holdes der», sier han. Denne brukeren har 

ansvarsgruppe, men er ikke fornøyd med framdriften: «Møter i ansvarsgruppa fungerer ikke. De 

snakker om det samme hver gang, men det skjer ingenting».  

En av brukerne som bor kommunal bolig forteller mye av det samme. Han savner 

oppfølging som kan hjelpe han å fungere bedre. Han har fått noe oppfølging fra PUT, men 

er nå blitt for gammel, og skal over på LAR. Han og kjæresten fikk for en tid tilbake tildelt 

kommunal bolig. I forbindelse med dette sier han: «Kjæresten min føler hun overtok 

oppfølgingsjobben fra kommunen». Dette er ingen tilfredsstillende situasjon for noen av dem. 

Han ønsker opplæring i hverdagslige ting, og føler seg ikke ferdig rehabilitert. Han 

konkluderer med at det var positivt at NAV ordna med jobb raskt, at den somatiske 

oppfølgingen og kontakten med PUT har vært ganske bra, men mener at «…systemet ellers er 

helt feilslått». Også de andre brukerne forteller om manglende oppfølging og hjelp til å 

håndtere hverdagen for å komme ut av sin rusproblematikk. 

Erfaringene fra brukerne viser stor avstand mellom forventningene til tjenester og det 

tilbudet brukerne får. Brukerne forventer større grad av oppfølging og hjelp til å klare seg i 

hverdagen. Dette kan tyde på at dialogen med brukerne ikke er god nok og at 

brukermedvirkning til utforming av tjenestene mangler. En bruker har likevel merket bedre 

tjenester i det siste, men sier også at det har han ventet lenge på.  

5.1.1 Erfaringer fra beboere på Maigården 

Beboere på Maigården forteller at tiden der har vært de verste årene i deres liv. De opplever 

at Maigården er blitt en berykta plass i byen, ingen kommer på besøk her og de har mista 

vennene sine. De betegner stedet som en ren oppbevaringsplass. Virkeligheten her oppe er 

noe drit, sier de. 

Beboerne vi intervjuet sier at de er blitt morfinister mens de har bodd der. De får bl. a. 

morfin av lege som medisin. Her begynte de med Temgesic, det samme som Subutex. Alle 

i byen vet at vi bruker medisiner, sier de.  

Den eneste hjelpen de får her er frokost og utdeling av medisiner. De ble lovet aktiviteter, 

men det skjer ingenting, sier de. Noen klager også over tilbud om skyss til og fra boligene. 
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Kommunen har imidlertid organisert transporttilbud som skulle dekke de sentrale 

behovene, men det er altså uenighet om hvor godt tilbudet er.  

Beboerne opplever at de blir sosial isolert på Maigården. Miljøet på Maigården skremmer 

vekk beboeres sosiale nettverk. Familie og venner vil ikke komme på besøk fordi plassen 

har et dårlig rykte. De som viser seg her blir oppfatta som misbrukere og mange er redde 

for å bli sett av de ansatte. En av de intervjuede forteller at vedkommende tidligere fikk 

besøk av nær familie, men plassen her har fått stempel på seg som en ghetto, så nå er det 

lite besøk. Vedkommende mener at det var litt levelig her da beboerne flyttet inn, men etter 

hvert har stedet trukket til seg “drug dealere” fra byen, og de kommer hit hvis de vil bli 

kvitt noen illelegale stoffer. Maigården er blitt rene markedsplassen for omsetning av rus, 

sier de intervjuede.  

Stedets dårlige rykte forsterkes av at det forekommer politikontroller på Maigården. Politiet 

er ute etter illegale rusmidler, men en beboer sier at politiet tok medisinene fra 

vedkommende: «De går inn i leiligheten og tar morfinen fra meg. De antok at jeg ville selge morfinen til 

andre». Dette skaper en opplevelse av at beboerne ikke har vanlige rettigheter. I følge 

kontrakten mellom beboere og kommunen, kan ansatte eller politi gripe inn hvis det er 

mistanke om omsetning av illelegale rusmidler, men her oppstår det situasjoner hvor 

forskrevne medikamenter blir beslaglagt, og dette skaper uro blant beboerne. 

Beboere etterlyser aktiviteter. En av beboerne ville vært mer på turer og gir uttrykk for at 

han ønsker å komme i gang med arbeid eller videre utdanning, men her får han ikke til noe, 

mener han. 

En av de intervjuede kunne tenke seg en leilighet i byen, drømmen er å ha egen leilighet. 

Vedkommende ønsker å komme seg vekk fra Maigården, vil ta mer utdanning og ønsker et 

rusfritt og verdig liv. 

Også en annen av de intervjuede mener han kan klare seg i egen leilighet. Han kunne klart 

et bedre liv, nesten uten medisinering, sier han, men ser at risikoen for tilbakefall er til 

stede. 

5.1.2 Brukererfaringer med NAV 

Brukere opplever ikke at de får hjelp for sine rusproblemer hos NAV, utover arbeidstiltak. 

En bruker sier: «… en person med rusproblem, som holder på å ruse seg, treng noe annet enn å få 

beskjed om at du må komme deg i jobb, ‘da fikse alt seg’ seier NAV. Det skulle jo være en slags 

oppfølging».  

Vedkommende bruker fikk ingen andre tilbud fra NAV knyttet til rusbruken, unntatt 

beskjed om å komme seg i jobb. Personen hadde etter mange års rusmiddelmisbruk 

bestemt seg for et konkret sted der han ønsket å få behandling. Det var et sted som ikke 

medisinerte brukerne, mente han. Men det ville ikke NAV støtte, og han fikk ikke hjelp. 

Han fikk andre tilbud, men på steder hvor han mente de medisinerte brukerne. Dit ville 
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han ikke. Enden på historien var at han måtte betale selv på det stedet har ønsket å komme 

til, siden dette var en omsorgsplass10, og det ville ikke NAV betale for. 

En annen bruker forteller om hvordan NAV hadde hjulpet til med å skaffe arbeid og at det 

bare gikk to uker fra han kom tilbake etter behandling til han hadde en jobb å gå til, men 

utover dette har han fått minimalt med hjelp, sier han.  Han forteller om en gang han fikk 

problemer med å betale strømregningen, og NAV lovet at de skulle hjelpe ham med den. I 

stedet endte han med at NAV overtok kontrollen over hele økonomien hans. Han sier 

«…jeg føler jeg ikke blir hørt heller når jeg sier ting, særlig med den økonomiske biten. Hvis de kaller det 

å umyndiggjøre folk for å hjelpe, så hjelper de mange her i byen…». Han føler seg også litt lurt av 

NAV fordi han fikk vite en del om sine rettigheter som LAR-bruker da han var i 

behandling, men da han kom tilbake og snakket med NAV fikk han beskjed om at han ikke 

hadde disse rettighetene. I tillegg har han opplevd å få mer hjelp fra NAV i andre 

kommuner tidligere og opplevde dermed at NAV i Eigersund «lurte» ham. Han 

konkluderte med at det er vanskelig å få hjelp fra NAV med rusrelaterte problemer, «…men 

de var flinke til å skaffe hjelp til jobb når jeg ba om det». 

En av brukerne svarer slik på spørsmål om kontakten med NAV-kontoret. 

A: Men har du nokon kontaktperson i NAV eller ein saksbehandlar du kan gå til? 

D: Ja, jeg har jo [en]. Men det er jo blitt sånn i dag, du vet du kan nesten ikke gå dit, vet de har jo ikke 

tid liksom, i alle fall til å snakke, det er bare det samme skjemaet og samme greia. Det er det de gjør, 

liksom sånn og sånn, og så ferdig. Det er ikke som før, der de hadde litt kontakt med deg, nå er det jo blitt 

sånn skjemavelde at det er vanvitig…  

A: Ja får du noe støtte fra NAV, altså bortsett i fra økonomien da, du får jo den sosialhjelpen. Men får 

du noe råd eller veiledning? 

D: nei, lite 

A: …oppfølging? 

D: Nei, lite, dårlig 

A: Ikke noe sånn? 

D: nei, nei dårlig 

Det er liten tvil om at denne brukeren opplever at de får lite hjelp og oppfølging fra NAV.  

5.2 Konklusjon 

Beboere gir Maigården en dårlig vurdering og forteller at tiden der har vært de verste årene 

i deres liv. De opplever at Maigården er blitt en berykta plass i byen, venner og familie 

kommer ikke på besøk. De betegner stedet som en ren oppbevaringsplass.  

                                                 
10 Behandlingssted som ikke har avtale med helseforetak og hvor kommunen derfor må betale for plassene. 
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NAV-kontoret får ulike tilbakemeldinger fra brukere. Noen sier de får hjelp til å komme i 

arbeid, mens de samtidig etterlyser annen oppføling, råd og veiledning. Andre opplever 

vansker med å bli hørt av NAV og at kontoret overstyrer dem i økonomiske saker. En 

bruker opplever at NAV ikke har tid til å snakke med han og brukeren opplever NAV som 

et skjemavelde. Etter retningslinjene skal NAV fremme arbeid med brukermedvirkning. Vi 

kan vanskelig se at dette gjøres i NAV-Eigersund. 
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6 Unge rusmiddelmisbrukere og unge i risikosonen 

Det har vært vanskelig å få sikker informasjon om yngre brukere i risikosonen. Tiltak 

overfor unge i risikosonen prioriteres ikke. Ingen i kommunen, inkludert NAV, har noen 

oversikt over situasjonen for potensielle brukere eller brukere i risikosonen (personer under 

25 år). NAV har et ansvar for forebygging og for å ivareta forholdene for barn og unge (jf. 

Rundskriv Hovednr. 35), men detter er et arbeid som ikke prioriteres. Oppfølgings-

tjenesten i videregående skole (OT) og Helsesøster gir lite informasjon om situasjonen 

blant unge. De vet at rusproblemer finnes, men har ikke oversikt over omfanget. De prøver 

å få tak i unge som blir oppdaget, men synes ikke at det gjelder mange. Selv stiller de 

spørsmål om dette er fordi det ikke er mye rusproblematikk blant de unge, eller at det er 

skjult for dem. Fyrlyssenteret er bekymret for de unge i byen og mener det er en relativt 

stor gruppe som ingen fanger opp. Vi har også hatt kontakt med barnevernet, men de har 

lite informasjon om situasjonen for unge på generell basis. 

Politiet har noe mer oversikt over forhold som gjelder unge i risikosonen. Etter politiets 

oppfatning er det flere unge man er bekymret for nå enn for 5 – 10 år siden, men det er 

vanskelig å dokumentere. I våre intervjuer av rusmiddelmisbrukere er det eksempler på 

personer som har startet sitt rusmisbruk i 12 - 13 års alderen og som har vært i kontakt 

med det sosiale hjelpeapparatet uten at noen har tatt fatt i rusmiddelmisbruken. 

Unge i risikosonen og i en tidlig fase av ruskarieren ser ut til å representere et «hull» i 

kommunens ruspolitikk og rustjeneste.  

Politiet har få saker om personer mellom 18 og 30 år, men det sier lite om den reelle 

russituasjonen. Mange kan ha problemer med rus uten å komme i kontakt med politiet. I 

denne aldersgruppen mener politiet at det er mange rusmiddelmisbrukere selv om politiet 

har opprettet få saker. Det er grunn for bekymring for mange unge, selv om det ikke 

forekommer mye kriminalitet, er politiets oppfatning. Politiet har jobbet målrettet med 

narkotika de siste to årene og har satt flere folk på arbeidet. Politiet ser veldig klart at det er 

kontakt mellom etablerte rusmisbrukere og yngre brukere. Det er «åpne linjer» mellom 

unge i risikosonen og eldre misbrukere. Tyngre misbrukere har tett kontakt med yngre, 

etter politiets oppfatning.  

Politiet erfarer at det er en stor brukergruppe i alderen 18 – 25 år. De kommer i mange 

tilfeller til NAV for økonomisk sosialhjelp, men får ikke avdekket sine rusproblemer. Hvis 

de blir tatt av politiet, har man ingen mulighet til å gjøre noe med misbruket. Politiet 

foreslår å ta kontakt med foreldre og NAV, men får ikke samtykke til dette.  

Selv om politiet har få saker som gjelder personer under 30 år, kan mange ha problemer 

med rus uten at de kommer i kontakt med politiet. Politiet mener at det er en økende 

kontakt mellom yngre og eldre, etablerte brukere. Om politiet oppdager rusmisbruk blant 

yngre over 18 år, er det likevel ikke mye de kan gjøre for å forhindre misbruk. Politiet har 

kjennskap til unge som røyker mye hasj og som begynner med piller. Politiet har inntrykk 

av at det er en mengde piller i omløp. I den forbindelse kan Maigården være en kilde til 

omsetning av medikamenter. 
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Et tiltak på kommunalt nivå er SLT, som arbeider forebyggende med kriminalitet og rus 

rettet mot unge under 18 år11. Politiet er koordinator i SLT, men tiltaket fungerer ikke etter 

forutsetningene, etter politiets syn. SLT skulle arbeide på flere nivå i kommunen og 

koordinere tiltak mellom ulike nivå og enheter, men sliter med å finne ut hvem som gjør 

hva, når det gjelder rustjenester og forebygging. Etter politiets oppfatning prioriteres ikke 

SLT-arbeidet i kommunen. Dette betyr at det forebyggende arbeidet er svekket. 

Politiet deltar i SLT, og skal samordne lokale forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet og 

rus blant unge under 18 år. SLT skal ideelt sett omfatte relevante avdelinger i kommunen 

og politiet.  Etter retningslinjene skal SLT være koordinator og etablere en styringsgruppe 

for den lokale virksomheten. Stillingen som koordinator utgjør liten stillingsandel, som 

kommunen betaler. Styringsgruppa skal arbeide med tiltak. SLT har imidlertid ikke fungert 

til nå i kommunen, mener politiet. Arbeidet i SLT har lite innhold og mangler mål for 

virksomheten.  

6.1 Konklusjon 

Det er mye usikkerhet knyttet til unge i risikosonen for rusmiddelmisbruk og utsagn om 

antall unge i risikosonen eller unge rusmiddelmisbrukere, er sprikende. Verken politi, 

Oppfølgingstjenesten i videregående skole, Helsestasjon eller Barnevern kan si noe sikkert 

om situasjonen. Dette er imidlertid ikke overraskende, fordi rusbruket ofte er skjult og 

vanskelig å oppdage. Unge vil sannsynligvis heller ikke oppfatte seg selv som 

rusmiddelmisbrukere eller søke hjelp for mulig misbruk. Forebygging på dette nivået kan 

derfor kreve spesiell innstas. Flere kommuner har iverksatt tiltak med sikte på å oppdage og 

tilby tiltak for unge i risikosonen, med støtte av statlige midler12.  

Det forebyggende arbeidet rette mot unge i risikosonen i Eigersund kan styrkes. 

Kommunen har organisert SLT virksomhet, men dette arbeidet har ikke fungert god nok, i 

følge politiet.  

Politiet mener at det foregår rekruttering til rusmiljø blant unge og at mange unge prøver ut 

rusmidler som hasj og piller. Etter politiets syn foregår det lite forebyggende innsats rettet 

mot yngre i risikosonen.  Det forebyggende arbeidet i SLT er lavt prioritert i kommunen.  

 

  

                                                 
11 SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT skal sikre at de 

ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.   

12 Helsedirektoratet har satt i gang en evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid, hvor det bl.a. foretas en 

kartlegging av ulike tiltak i kommunene. IRIS og Rambøll gjennomfører nå denne evalueringen.   
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7 Diskusjon og konklusjoner 

I dette kapitlet oppsummerer vi resultatene fra evalueringen, trekker fram konklusjoner på 

grunnlag av funnene og kommer med forslag til tiltak til forbedringer. Forslagene viser i 

hvilken retning vi mener kommunen bør gå og er uttrykk for strategiske valg. Forslagene 

vil måtte utredes nærmere i den kommunale forvaltningen. 

7.1 Organisering av rusomsorgen 

Organiseringen av tjenester til rusavhengige i Eigersund følger en modell som mange 

kommuner har nyttet seg av etter NAV reformen. Kommunen har, som mange andre, lagt 

forvaltning av rustjenestene til det lokale NAV-kontoret, med kommunalt ansatte i 

stillingene. Kommunen har lagt noen rustjenester til Psykisk helsetjeneste, under Avdeling 

for levekår. Dette tiltaket er driften av en bemannet omsorgsbolig, Maigården, samt 

oppføling av enkelte beboere i egne boliger rundt om i kommunen. Spesialisttjenesten er 

representert først og fremst med Dalane DPS, Oppsøkende behandlingsteam for Dalane 

og Psykiatrisk ungdomsteam. Kommunen nytter seg i liten grad av institusjoner som ikke 

har driftsavtale med helseforetakene. 

NAV-kontoret satser i mindre grad på tjenester til rusavhengige, bortsett fra økonomiske 

saker og arbeidsmarkedstiltak/kvalifiseringsprogrammet. NAV forbereder søknader til 

LAR og har ansvar for tvangssaker, men mener de ikke har tilstrekkelig kompetanse på 

rusfeltet. 

Flere kommuner (rundt halvparten av kommunene i landet) har overført tjenester til 

brukere med rusmiddelproblemer til NAV, slik også i Eigersund. Vi er kjent med at enkelte 

kommuner har eller vurdere å tilbakeføre disse tjenestene til kommunen, og da særlig til 

Psykisk helsetjeneste i kommunen. 

Etter vår erfaring fra evalueringen sikrer ikke NAV tjenester til brukere med 

rusmiddelproblemer på det nivå man skulle forvente. NAV satser som nevnt sterkest på 

arbeidstiltak/kvalifisering og økonomiske saker og i mindre grad på faglig oppfølging, 

rådgivning, veiledning til rusavhengige og rehabilitering. Det oppstår derved systematisk 

svikt i tjenestetilbudet. Ansvars- og arbeidsdelingen av tjenester mellom NAV og rus-

omsorgen i Levekårsavdelingen synes uklar og bidrar til denne svikten. Samtlige 

informanter vi har intervjuet har påpekt NAVs passive rolle i rustjenestene. NAV har ingen 

systematisk organisering av et rusteam eller tilsvarende, ei heller strategi for sitt ansvar for 

rustjenester.  

Et resultat av arbeidsdelingen mellom NAV og psykisk helsetjeneste er manglende oversikt 

over situasjonen når det gjelder rustjenester og brukerbehov. Evalueringen tyder på at det 

ikke er god kommunikasjon om daglige oppgaver mellom NAV og Levekårsavdelingen, 

hvor Psykisk helsetjeneste er organisert. Samlet sett mener vi at kommunen mangler 

tilstrekkelig oversikt for å kunne gjennomføre en overordnet styring av rustjenestene og at 

kommunen ikke tar det overordnete ansvaret de har etter helse- og sosialtjenestelovene. 

På denne bakgrunn foreslår vi at ansvaret for tjenester for rusmiddelmisbrukere 

(utenom økonomi og arbeidsrehabilitering) tas ut av NAV og tilbakeføres til 
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kommunen under Psykisk helsetjeneste i Levekårsavdelingen. Dette innebærer at 

den del av de personellressursene som kommunen dekker i NAV, må overføres til 

kommunal drift. Kommunen overtar på den måten det helhetlige ansvaret for 

brukere med rusmiddelproblemer. 

Tjenester under Psykisk helsetjeneste må styrkes med funksjoner som miljøterapeut, 

ruskonsulent og oppfølgingstjeneste i boliger. Ansatte som allerede arbeider i Psykisk 

helsetjeneste vil kunne ha behov for å oppgradere sin kompetanse på rusavhengighet og 

utfordringer knyttet til kontakt med rusavhengige og ROP pasienter. 

En mulig begrunnelse for ikke å overføre tjenester til brukere med rusmiddelproblemer fra 

NAV-kontoret, er at brukere må oppsøke NAV for å få stønad til livsopphold eller komme 

med i kvalifiseringsprogrammet, når det er aktuelt. Det kan være et argument for å beholde 

rustjenestene i NAV. En slik argumentasjon hevdes i Hamar, som også har rustjenester 

organisert i NAV. Erfaringene fra Hamar er imidlertid at det blir vanskelig for samme 

saksbehandler samtidig å ta økonomiske saker og være rusrådgiver.  

7.2 Maigården 

Maigården er en bemannet omsorgsbolig med åtte boligenheter lokalisert et stykke utenfor 

bysentrum. Maigården ble startet som et prosjekt, men er nå et tilbud i vanlig drift, 

finansiert av kommunen. Maigården er bemannet med 3,6 stillinger i turnus.  

Vår konklusjon er at driften av Maigården ikke kan forsvares i sin nåværende form, verken 

ut fra et rusfaglig perspektiv, ut fra et arbeidsmiljøperspektiv eller på bakgrunn av 

rusmiddelpolitisk handlingsplan. 

I utgangspunktet var ønsket om å etablere et bemannet botilbud for brukere med samtidig 

rus og psykiske lidelser positivt. Utviklingen på Maigården har imidlertid ført driften inn i 

en destruktiv retning, både for de ansatte og for beboerne. Beboerne har et 

rusmiddelmisbruk i tillegg til en betydelig medisinering. I følge politiet foregår en god del 

aktiviteter knyttet til «pillemarked» på Maigården. Ansatte mener det foregår bytting av 

piller mot metadon og Subutex på området.  

Driften av Maigården har en betydelig grad av sykefravær, og stor bruk av vikarer. Til tider 

har det ikke vært mulig å skaffe tilstrekkelig bemanning. De ansatte skal bidra med 

oppfølging av bolig internt på Maigården, men også følge opp brukere bosatt ellers i 

kommunen.  

Maigården får en negativ omtale av samtlige tjenesteytere i rusfeltet lokalt. Leder av psykisk 

helsetjeneste har uttrykt bekymring for driften, spesielt bemanningssituasjonen. 

Rehabiliteringstiltak for beboere synes ikke å bedre beboernes funksjonsevne eller 

livskvalitet. Situasjonen for beboere på Maigården er langt fra å oppfylle hovedmålene i 

rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2008-2012, og situasjonen for beboerne må betegnes 

som uverdig. 

Det må imidlertid kommenteres at kommunale boenheter for rusmiddelavhengige i andre 

kommuner på ulike måter står overfor tilsvarende utfordringer som Maigården (Lie og 
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Nesvåg 2006, Vassenden, Lie og Skoland 2012). En vesentlig forskjell er at Maigården er et 

bemannet boligtiltak og at man derfor burde forvente bedre resultater.  

Tiltak 

Tiltak for å bedre forholdene på Maigården bør etter vårt syn omfatte både organisatoriske 

forhold og endring i bemanningen. Nedenfor presenterer vi to alternative forslag til 

endringer på Maigården. 

ALTERNATIV 1 

Mål med tiltaket 

Det utarbeides nye mål for tiltaket Maigården og klargjøring for hva kommunen vil med 

tiltaket. 

Medisiner og annen behandling 

 Utdelingen av medisiner er en service fra kommunens side, men gir grunnlag for  

en del uro fra brukere på Maigården og fra brukere som bor utenfor Maigården, 

men som henter sine medisiner der. Vi foreslår å avvikle hele ordningen. Dette 

betyr at beboerne må hente sine medisiner selv på apotek. Beboere som ikke klarer 

å komme seg til apotek, må få egne avtaler. 

 

 Beboere må få tilbud om en medisinsk og helsemessig utredning av spesialist.  

 

 Nåværende medisinering er uforsvarlig. Behovet for medisinering revideres av 

fastlege eventuelt i samarbeid med psykiater. Eventuell nedtrapping eller 

seponering må foretas kontrollert av lege.  

 

 Beboere med relevant behov må vurderes for behandlingstilbud i TSB/OBD. 

 

 Beboere som blir vurdert å ha tilstrekkelige ressurser bør kunne tilbys kommunale 

leiligheter med oppfølging og andre relevante tjenester. 

 

 Individuelle planer for hver enkelt beboer revideres med sikte på å optimalisere den 

enkeltes muligheter og livskvalitet. Habiliterende eller rehabiliterende tiltak må 

iverksettes. 

 Ansatte på Maigården tilbys faglig veiledning, f.eks. fra OBD. 

 

Bemanning av tjenester og organisering 

De fast ansattes ansvarsområde må i sterkere grad konsentreres om beboerne på 

Maigården, gitt dette alternativet. En mulighet er at oppfølgingstjenester utført av ansatte 

på Maigården til beboere ellers i kommunen avvikles eller reduseres. I så fall må andre 

ansatte i Psykisk helsetjeneste dekke oppgaver for hjemmeboende. Dette er imidlertid 

tjenester som Psykisk helsetjeneste allerede bidrar til. Både hjemmesykepleien som 

Utegruppen og Miljøterapitemaet utfører slike oppgaver.  
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For å bedre kvaliteten på tjenestene bør bemanningen i Psykiske helsetjeneste styrkes. 

Dette bør da skje under den forutsetning at man ser rustjenestene i kommunen under ett, 

både de rent kommunale tjenestene og tjenestene fra NAV-kontoret. Dette tas opp i 

Alternativ 2 nedenfor. 

ALTERNATIV 2 

Driften av Maigården er ikke i samsvar med de opprinnelige målene for tiltaket, og 

situasjonen for beboere kan vanskelig forsvares ut fra faglige hensyn. Det har vært store 

problemer med å dekke turnusen for de ansatte. En konsekvens av dette kan være at 

Maigården avvikles som boligtiltak. Beboerne må i så fall få tilbud om annen kommunal 

bolig i kommunen (utenom Eigerøyveien). Medisinske og helsemessige tiltak bør følge 

forslagene i alternativ 1. Beboerne må sikres tilstrekkelige tjenester i nye boliger. 

Hva skal man velge? 

Alternativ 1 innebærer en revidering av tjenestene til beboere; nye helsemessige vurderinger 

etter flere års drift, reviderte vurderinger av behov for medisiner og styrking av 

habiliterende og rehabiliterende tiltak. Ansatte vil få et større faglig ansvar for beboerne, 

etter dette alternativet. 

Alternativ 1 vil ikke kunne avvikle de miljømessige forholdene som hefter med Maigården 

og det innslag av sosialt stigma som knyttes til stedet. Konsekvensene for Maigården som 

et sted for omsetning av piller/medikamenter og eventuelt illegale rusmidler er usikker ved 

alternativ 1. De ansattes rolle som kontrollører og hjelpere kan bli vanskelig å balansere. 

Alternativ 2, avvikling av Maigården som bemannet boligtiltak, vil kunne fjerne det sosiale 

stigma som nå hefter ved beboerne og man vil unngå at Maigården videreføres som et 

marked for omsetning av rusmidler. En flytting til andre boliger i kommunen vil kunne 

oppleves som en ny start for beboerne. 

Maigården er blitt et belastet botiltak. Vi tror det er vanskelig å snu denne utviklingen, både 

når det gjelder miljøet på stedet og situasjonen for den enkelte beboer.  

Hvis alternativ 2 ikke lar seg realisere og at det ikke lar seg gjøre å skaffe boliger utenfor 

Maigården, bør tiltakene i alternativ 1 gjennomføres. Vi mener det er viktig for driften at 

kommunen er i stand til å dekke turnusen for de ansatte på en tilfredsstillende måte.  

Organiseringen i Psykisk helsetjeneste 

Vi går inn for at man i den interne organiseringen i Psykisk helsetjeneste ikke deler 

oppgavene personalet mellom rustjenester og tjenester til psykisk syke, men at ansatte i 

utgangspunktet har et felles ansvar for brukerne, noe som nå er tilfellet, etter den 

informasjonen vi har fått. Ett felles ansvar er viktig fordi ROP pasienter lett kan bli 

kasteballer mellom faggrupper og gi grunnlag for uenighet om ansvar for tjenester. På sikt 

ser vi for oss at det vil utvikles en arbeidsdeling blant ansatte etter kompetanse og interesse. 

Ansatte som allerede arbeider i Psykisk helsetjeneste må få mulighet til å styrke sin 

kompetanse på rusavhengighet og utfordringer knyttet til kontakt med rusavhengige og 

ROP pasienter.  
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Bemanningen innen Psykisk helsetjeneste må styrkes under forutsetningene 1) at 

rustjenester på NAV-kontoret flyttes over til Psykisk helsetjeneste og at 2) Maigården som 

boligtilbud avvikles. NAV-kontoret har beregnet innsatsen til rustjenester til et halvt 

årsverk. Dette mener vi er for lavt, og et uttrykk for en tjeneste på lavbluss. I en kommune 

på Eigersunds størrelse burde overføringen fra NAV til Psykisk helsetjeneste ligge på minst 

halvannet årsverk.  

Eksempler på stillinger som bør være tilstede i kommunale rustjenester er miljøterapeut, 

ruskonsulent og oppfølgingstjeneste i boliger. Psykisk helsetjeneste vil ved en 

omorganisering få ansvaret for tvangssaker, søknader til LAR og det kommunale ansvaret 

for tjenester til LAR pasienter, henvisninger til spesialisthelsetjenesten og TSB, samarbeid 

med fastleger, oppfølging av pasienter før, under og etter opphold i TSB, sosial og 

psykososial rehabilitering mv. 

Den foreslåtte organiseringen mener vi på en bedre måte ivaretar en oversiktlig og helhetlig 

tjeneste til rusmiddelavhengige. En slik organisering mener vi også vil bidra til å utvikle og 

videreføre den kompetanse på rusfeltet som Rusomsorgen i dag har. I Psykisk helsetjeneste 

vil man også kunne dra nytte av avdelingens kompetanse på psykiske plager og lidelser. En 

stor andel av rusmiddelavhengige har slike plager. 

7.3 Unge i risikosonen 

Kommunen har ingen forebyggende tiltak eller tiltak med tidlig intervensjon overfor unge i 

risikosonen. Det finnes lite eller ingen systematisk kunnskap om unge i denne kategorien, 

noe som ytterligere bidrar til at dette forblir en skjult gruppe og et skjult problem.   

Etter vår oppfatning er dette ikke et unikt problem for Eigersund, men er en kjent 

utfordring i kommuner generelt. Flere kommuner har satt i verkt prosjektorganiserte tiltak 

for unge under 25 år med støtte fra Helsedirektoratet (statlig tilskudd til rustiltak i 

kommunene).  

Vi tror ikke det finnes noe fasitsvar på dette området, men det må prøves ut tiltak for å nå 

de unge. Det er her viktig med samarbeid mellom skole, barnevern, helsestasjon, politi, 

SLT og sosialtjenesten. SLT er en aktuell instans til å koordinere tjenester. 

7.4 Fyrlyssenteret 

Fyrlyssenteret er et lavterskeltilbud for etablerte rusmiddelavhengige, drevet av 

Frelsesarmeen med stor andel kommunal finansiering. Fyrlyssenteret arrangerer arbeids- og 

aktivitetstiltak og tilbyr sårbehandling samt at det er et værested. I tiltaket inngår også tilbud 

til noen av de mest funksjonshemmede rusmiddelavhengige. Brukere får også et måltid mat 

der. Stedet brukes dels av beboere på Maigården, men også andre rusavhengige som bor 

rundt om i kommunen nytter seg av stedet. Fyrlyssenteret har også et visst tilsyn med 

kommunale leiligheter for rusmiddelavhengige i Eigerøyveien. 

Fyrlyssenteret er et tilbud til etablerte brukere som ellers ikke ville hatt noe værested eller 

aktivitetstilbud. På denne måten utfyller stedet noe av det kommunale ansvaret for denne 

brukergruppen. Stedet bidrar til å styrke brukernes livskvalitet og verdighet, etter vårt syn.  
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Det er ikke kjent eller observert at stedet brukes til omsetning av rusmidler eller tiltrekker 

seg yngre brukere og definitivt ikke unge under 18 år. 

Et spørsmål er om det økonomiske bidraget til driften kunne vært brukt på bedre måter for 

rusmiddelavhengige. Det vil antakelig være fåfengt å lage en kost-nytte analyse av stedet, 

fordi størrelser som livskvalitet, verdighet og trivsel vil være vanskelig å måle. Brukerne er i 

stor grad kommet for langt i sin rusmiddelkarriere til å kunne nytte seg av aktiv behandling 

i TSB. De vil kanskje heller ikke blitt innvilget rett til helsehjelp. Da er alternativet å bli 

boende i kommunen og nytte seg av kommunale tiltak. I den situasjonen er Fyrlyssenteret 

et godt tiltak til en svak brukergruppe. 

Vi anbefaler at driften av Fyrlyssenteret fortsettes utover nåværende avtaleperiode og at 

man inngår avtale for en lengre tidsperiode. 

7.5 Samlet konklusjon  

Sett på bakgrunn av målene i ruspolitisk handlingsplan og mandatet for evalueringen vil vi 

peke på flere forbedringspunkter:  

Forebygging 

Rustjenestene i kommunen har ikke noe tydelig folkehelseperspektiv. Kommunen synes å 

ha begrenset kunnskap om rekruttering til rusmiljø eller rusbruk blant ungdom.  

Rusbruk blant unge kan være vanskelig å oppdage og det kan være en utfordring å legge til 

rette for tidlig intervensjon eller å sette inn virkningsfulle forebyggende tiltak. 

Helsedirektoratet v/Fylkesmannen utlyser årlig midler til kommunale rustiltak13. Blant 

prosjekter som Helsedirektoratet støtter finnes mange eksempler på tiltak rettet mot unge 

under 25 år.  

Helsestasjon og skolehelsetjenester er en lovpålagt tjeneste med ansvar for helsefremmende 

og forebyggende arbeid. Retten til disse tjenestene gjelder for alle barn og unge under 20 år. 

Fastleger har sentrale roller i å styrke rusmiddelforebyggingsarbeidet i kommunen både 

gjennom planlegging og praktisk gjennomføring (Helsedirektoratet.no/psykisk helse og 

rus). Dette er ressurser som kommunen trolig kan bruke mer aktivt. I forbindelse med 

forebyggende arbeid bør SLT-arbeidet styrkes. Det er behov for å organisere denne 

tjenesten på en bedre måte enn slik den fungerer per i dag. 

Etablerte rusmiddelmisbrukere / rusmiddelavhengige 

Rusmiddelavhengige i kommunale boliger opplever i stor grad at de ikke får nødvendig 

hjelp til å håndtere hverdagen eller å kunne oppnå en verdig livssituasjon. Ved en 

omorganisering av rustjenestene i kommunen, kan en oppnå bedre tjenesteyting. 

                                                 
13 Jf. tilskuddsordningen ”Kommunalt rusarbeid” over statsbudsjettets kapittel 763 post 61. 
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Bemannet botilbud på Maigården var i utgangspunktet er positivt tiltak. Over tid har man 

ikke nådd målene for tiltaket og bomiljøet har fått en uheldig utvikling. Vi foreslår å legge 

ned tiltaket og flytte beboere til andre kommunale leiligheter med nødvendige tjenester. 

Organisering av rustjenestene 

Det er ikke sikret en samordnet innsats på tvers av ansvarsområder for rusmiddelavhengige 

i kommunen. NAV-kontorets satsingsområder er økonomiske saker og arbeidstiltak. 

Oppgaver som får mindre oppmerksomhet er rådgivning og veiledning, støtteopplegg, 

oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial rehabilitering, arbeid med individuell 

plan og oppfølging før, under og etter opphold i TSB eller fengsel.   

Det savnes en velfungerende samarbeidskultur som sikrer avrusing, behandling, og 

rehabilitering av rusmiddelavhengige. Dette mener vi kommunen vil oppnå ved å samle 

tjenestene i Psykisk helsetjeneste. 

Fyrlyssenteret 

Fyrlyssenteret representerer et viktig værested for etablerte rusmiddelmisbrukere. Senteret 

har satt i gang flere fritids- og sosiale tiltak og tilbyr bespisning for brukerne. Senteret 

utfyller kommunale oppgaver for brukerne. Vi foreslår at tiltaket Fyrlyssenteret videre-

føres, men med langsiktig driftsavtale. 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
034/12 Felles brukerutvalg 05.12.2012
137/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

2013 - Bosetting av flyktninger
  

Sammendrag:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 22.05.2012 anmodet Eigersund 
kommune om å bosette i alt 35 flyktninger i 2013, hvorav 5 er enslige  barn og unge.  IMDi 
ønsket svar på denne anmodningen innen 14. september 2012.  I Eigersund kommune har 
praksis de senere år vært å behandle slike saker i siste møte før nyttår, med unntak av sak 
ang. bosetting i 2012.  Den ble behandlet 19. mars 2012, da en ventet på rapport fra
Telemarksforskning.  Fra og med kommende år legges det opp til å endre på praksisen med
å behandle disse henvendelsene så sent på året. En vil forsøke å få disse sakene behandlet 
i god tid før budsjettarbeidet.

Saksgang:
Felles brukerutvalg avgir uttalelse.  Rådmannen innstiller til formannskapet.  Endelig vedtak 
fattes i kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2013.

Eventuelle familieinnvandrede kommer i tillegg.

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet for 
enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Sak om bosetting i 2013 har ikke vært behandlet tidligere.  Men i forrige kommunestyremøte 
behandlet Kommunestyret sak om tilleggsanmodning for 2012.  Den sak hadde sitt 
utgangspunkt i samme henvendelse/skriv fra IMDI. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune har de senere år tatt imot ca. 20 flyktninger hvert år.  I mars d.å. ble det 
vedtatt å ta imot 25 flyktninger dette år.  Eigersund kommune har vanligvis fattet vedtak om å 
bosette et visst antall, inklusive de som kommer på familiegjenforening.  IMDi ønsker ikke at 
familiegjenforente blir inkludert i antallet.
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For flyktningtjenesten i kommunen har det vært mer forutsigbart å forholde seg til vedtak der 
familiegjenforente blir inkludert, da det vanligvis også medfører mye arbeid med denne 
gruppen.   For IMDi er situasjonen at de som kommer på familiegjenforening ikke reduserer 
antallet som skal bosettes fra mottak/kommer som overføringsflyktninger.

Fra og med år 2007 og fram til nå er det bosatt i alt 21 flyktninger på familiegjenforening. Det 
årlige antall varierer – fra 1 flyktning til 6 flyktninger.

I skrivet fra IMDi anføres det:” Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting anbefaler kommunen 
å planlegge for et visst antall familieinnvandrede i tillegg til antallet kommunen anmodes om 
å bosette.”   

Anmodningen fra IMDi til kommunene om bosetting av flyktninger tar utgangspunkt i 
forventet behov for bosetting. Antallet det anmodes om, er framkommet i samarbeid med KS.   
Det vurderes totalt å være behov for 9.200 kommuneplasser for flyktninger i 2013.  
Eigersund kommune anmodes da om å bosette 35 flyktninger.

Saksbehandler har sendt henvendelse til Husabø barneskole, Husabø ungdomsskkole, 
Voksenopplæringssenteret, Helsestasjonen og Barnevernet med anmodning om evt. 
uttalelse til dette.  Husabø barneskole og Voksenopplæringssenteret har svart på 
anmodningen.

I uttalelsen fra Husabø skole – datert 22.10.2012 – peker rektor på skolens utfordringer når 
det gjelder plassforhold.  Flere klassetrinn har lite å gå på i så måte; dette gjelder også 
lokalene til språkgruppa.  -  En er kjent med at det nå – i forbindelse med budsjettarbeidet -
forslås tiltak for å bedre romkapasiteten ved Husabø barneskole.

Voksenopplæringssenteret uttaler i sitt skriv at senteret – ut fra elevtallet dette året – klarer 
seg med det areal som er leid fra august 2012. Men dersom forespørselen om mottak av 35 
flyktninger for 2013 blir imøtekommet, vil skolen trenge ytterligere klasserom som kanskje 
kan leies i 2. etg. i samme bygg.   Evt. økt elevtall vil også medføre behov for flere stillinger 
og ekstra inventar/utstyr.   -  Det er vanskelig for voksenopplæringssenteret å si noe eksakt 
om hvor stort antall flyktninger Eigersund kommune kan ta imot i 2013 uten at det medfører 
ytterligere behov for rom/lærerressurser.  Det vil avhenge av forholdet mellom voksne og
barn i flyktninggruppa som bosettes.   Det vil også avhenge av skolebakgrunnen til de 
voksne flyktningene som kommer.  Saksbehandler får inntrykk av at dersom kommunen tar 
imot 20 flyktninger – som fordeles nokså likt mellom barn og voksne – er det grunn til å regne 
med at dette vil gå innenfor någjeldende ressurser.  

Eigersund kommune er også invitert til å inngå samarbeidsavtale med IMDi – Includio 15 –
en 6 årig avtale der IMDi vil kunne stimulere/støtte kommunene i arbeidet med bosetting, 
kvalifisering og integrering av flyktninger.  Det vises til egen sak til Kommunestyret om det.

Flyktningtjenesten i Eigersund disponerer 1,7 årsverk til arbeidet.  1,5 årsverk er faste 
stillinger, mens 0,2 årsverk er midlertidig ut 2013.  

I forbindelse med bosetting av flyktninger, må flyktningtjenesten skaffe boliger. Det benyttes 
noen kommunale boliger, men i stor grad også private boliger.  Flyktningene ønsker helst å 
bo sentrumsnært, da de færreste har egen bil, og da det off. transporttilbud er begrenset. 
Flyktningtjenesten prøver i stor grad å skaffe leiligheter som flyktningene har mulighet til å 
betale ved hjelp av introduksjonsstønaden og bostøtte.  Det vil da ofte si sentrumsnære 
boliger som er noe eldre.  Kommunen har et begrenset antall kommunale boliger.  Det er 
derfor grunn til å regne med at en hovedsakelig må basere evt. bosetting i 2013 på private 
boliger.  
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Dersom det er barn under skolealder i flyktningfamilier som skal bosettes, må 
flyktningtjenesten skaffe barnehagetilbud til barna, slik at foreldre med rett og plikt til 
introduksjonsprogram har mulighet til å gjennomføre dette. Fram til nå har vi greid det, selv 
om vi har fått melding om bosetting en tid etter søknadsfristen for nytt barnehageopptak.  Vi 
erfarer imidlertid at det er vanskelig for flyktninger som har permisjon i forbindelse med 
fødsel, å komme tilbake til introduksjonsprogrammet ”midt i et barnehageår”, når de ikke har 
hatt mulighet til å søke plass innen fristen.   Permisjonen må da forlenges.

I forbindelse med bosetting av familier med barn i grunnskolealder, kontaktes den aktuelle 
skole i forkant for å være noe forberedt. I stor grad har det vært Husabø skole, så vel barne-
som ungdomsskole.  Husabø barneskole har avgitt sin uttalelse til evt. bosetting i 2013.  Det 
vises til omtale tidligere i saken.

Voksne nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år, har vanligvis rett og plikt til å delta i 
introduksjonsprogrammet i inntil 2 år.  Dette organiseres hovedsakelig fra 
Voksenopplæringssenteret  i nært samarbeid med flyktningtjenesten.  Da får flyktningene 
opplæring i norsk og om norske samfunnsforhold og evt. noe språkpraksis inkludert etter 
hvert.  Noen av de yngre flyktningene,  +/- 18 år, som har lite grunnskolegang fra sitt 
hjemland, reiser til Sandnes for å få grunnskoleopplæring der.

I den grad det kommer barnefamilier vil samarbeidet med helsestasjonen være viktig. 
Voksne overføringsflyktninger og flyktninger som kommer på familiegjenforening får også 
utført deler av den lovpålagte tuberkuloseundersøkelsen der.      

I Eigersund kommune er det også et prosjekt for 5 enslige, mindreårige flyktninger.  Dette 
prosjekt er underlagt barneverntjenesten i kommunen.  Vanligvis er det ungdom fra 16 år og 
eldre som er i prosjektet.  Når noen flytter ut – som myndige og klare for tilværelse i egen 
bolig – tas det vanligvis imot nye enslige mindreårige, slik at det jevnt over er 5 enslige 
mindreårige i det prosjektet.     

   

Saksbehandlers vurderinger:
I anmodningsskrivet fra IMDi står det bl.a.: ”Hovedårsaken til økningen i antall flyktninger 
som skal bosettes, er at en større andel av asylsøkerne som kommer til Norge, har et reelt
beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus.  Samtidig bygger UDI ned restanser 
ved å fatte flere vedtak raskere.  Antall bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene er 
derfor i ferd med å øke.”

Videre står det:  ”Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave, selv om 
antallet som skal bosettes vil variere fra år til år.  Bosettingsarbeidet må i likhet med andre 
kommunale oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall.”
  
Saksbehandler regner med at det vil være aktuelt for Eigersund kommune også i 2013 å 
bosette flyktninger.  Imidlertid regner saksbehandler at det evt. ville bli en svært stor 
utfordring å bosette i alt 35 flyktninger i 2013.  IMDi regner da med at evt. personer på 
familiegjenforening kommer i tillegg.

Å bosette i alt 35 flyktninger i år 2013, ville forutsette økt bemanning i flyktningtjenesten, 
ytterligere klasserom/utstyr/stillinger ved Voksenopplæringssentret, og – iden grad det da ble 
bosatt barn i skolealder i Husabø skolekrets – også bedre rom-kapasitet enn skolen har i 
dag. 

I noen grad kan flyktningtjenesten samarbeide med IMDi om å bosette de grupper som 
passer best ut fra kommunale forhold innenfor det vedtatte antall.  D.v.s. at dersom det er 
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begrenset med plass for voksne  ved Voksenopplæringssenteret – kunne vi heller satse på 
barnefamilier.  Men da må det være skoler/barnehager som har plass til barna. Og så må 
flyktningtjenesten ha tilgang til boliger som passer.  

Når det gjelder enslige, mindreårige flyktninger,  er det mest aktuelt for kommunen å bosette 
slik at det til enhver tid er 5 enslige mindreårige i prosjektet.  -  Det vil medføre et stort arbeid 
å utvide kapasiteten der. 

Saksbehandler vil denne gang gå inn for at evt. flyktninger som kommer på 
familiegjenforening, holdes utenom bosettingsantallet.  Dette for å møte IMDi på deres 
argument om at familiegjenforente ikke reduserer tallet på bosettingsbehovet.  Det medfører 
utfordringer/arbeid for flyktningtjenesten, men det må evt. tas høyde for ved fastsetting av det 
antall kommunen vedtar å bosette.  Pr. i dag kjenner ikke flyktningtjenesten til nye personer 
som har fått positivt vedtak om familiegjenforening og som derfor er aktuelle for 2013.  -  Vi 
kjenner imidlertid flere flyktninger som har kommet her alene og som har familie – ektefelle, 
barn – i hjemlandet, og som ønsker familiegjenforening så snart vilkårene oppfylles.    

Saksbehandler vurderer at kommunen vil kunne bosette inntil 20 nye flyktninger i 2013.  Evt. 
personer som kommer på familiegjenforening, kommer da i tillegg.  Videre synes det rimelig 
å gå inn for at kommunen tar imot enslige mindreårige etter hvert som det er ledig plass i 
prosjektet for enslige mindreårige her i Eigersund, slik at det til enhver tid er 5 e.m. i 
prosjektet.
        

Universell utforming:
Ikke aktuelt her.

Økonomiske konsekvenser:

Når det gjelder mottak av enslige mindreårige, skal driftsutgiftene for prosjektet ”gå i null”, 
ved at Buf-etat refunderer de utgifter i prosjektet som overstiger integreringstilskuddet og 
ekstra tilskudd til enslige mindreårige flyktinger.

Når det gjelder evt. personer som kommer på familiegjenforening, og som kommunen da vil 
motta integreringstilskudd for, er antallet ukjent.  

Ved å bosette i alt 20 nye flyktninger kommende år, vil kommunen motta integreringstilskudd 
fra staten på ca. 3,5 mill. – avhengig av fordelingen mellom voksne og barn.  (14 voksne og 6 
barn vil gi integreringstilskudd på kr. 3.429.000 i år 2013 – regnet etter 2012-beløp.)

For året etter – 2014 – vil integreringstilskuddet for samme gruppe bli kr. 3.130.000,- regnet 
etter någjeldende beløp.

For året 2015  (år 3) vil integreringstilskuddet for samme gruppe bli kr. 2.700.000,-.   Så gis 
det også integreringstilskudd for år 4 og år 5.  

Under driftsmessige forhold i rubrikken nedenfor har en tatt med antatt utgifter til etablering, 
til introduksjonsstønad og generell økning i driftsutgifter ved flyktningtjenesten i forbindelse 
med bosetting av 20 flyktninger – 14 voksne og 6 barn. – Utgifter til introduksjonsstønad 
avhenger av når i året flyktningene bosettes og begynner i introduksjonsprogrammet.  I dette 
tilfellet er det lagt til grunn at 6 voksne får sin introduksjonsstønad fra og med april -13, mens 
8 voksne får sin introduksjonsstønad fra og med september -13.  
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 2013
Neste år

2014
År 3 - 2015
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Ekstra etablering + ekstra introduksjonsstønad i 
f.b.m. bosetting av 20 flyktninger i 2013 + tillegg (ca. 
150.000) til økte driftsutgifter.  (Etablering bare 
aktuelt første året.  Introduksjonsstønad har 
helårseffekt i 2014, men ikke de 2 andre år.)  

1.600.000 2.300.000 
(ikke 

etablering.-
intro-stønad 

hele året)

1.300.000 
(Ikke 

etablering –
introstønad for 
resten av den 
2-årige intro-

perioden)
Sum

Det gjøres oppmerksom på at miljøterapeutstillingen midlertidig fra 01.10.2012 – 31.12.2013  
er utvidet med 20 % - til totalt 90% stilling. Det synes aktuelt å fortsette med disse ekstra 
20% utover den perioden ved bosetting av 20 flyktninger i 2013.  -   I tillegg gjøres det 
oppmerksom på at det er grunn til å regne med noe kommunale utgifter til sosialhjelp fra dato 
for bosetting til første utbetaling av introduksjonsstønad.  Dette vil være avhengig av når
flyktningene kan begynne i introduksjonsprogrammet i forhold til tidspunktet for bosetting.  
Introduksjonsstønaden utbetales også etterskuddsvis.  -  Utgifter til dette er ikke tatt med i 
rubrikken over. Sosialhjelpen vil heller ikke belastes flyktningtjenestens budsjett.
   
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

232793
Bosetting av flyktninger: Tilleggsanmodning for 2012 - anmodning om bosetting 
2013

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.11.2012
Arkiv: :FA-F30, TI-&01
Arkivsaksnr.:
12/2017
Journalpostløpenr.:
12/28937

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
NAV Eigersund
Gerd Aarrestad Vassbø
Flykningkonsulent
  
gerd.vassbo@nav.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
035/12 Felles brukerutvalg 05.12.2012
138/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  

Sammendrag:
Eigersund kommune er invitert av IMDi til å inngå en 6-årig samarbeidsavtale på felt som 
bosetting, kvalifisering og integrering.  Eigersund kommune er en av 15 kommuner i 
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som får denne invitasjonen. Målet med dette 
prosjekt – kalt Includio 15 – er å få til et helhetlig, langsiktig og forutsigbart samarbeid rundt 
integrering av innvandrere.

Gjennom samarbeidet forplikter IMDi seg til å gi kommunene god faglig veiledning og 
oppfølgning når det gjelder bosetting, kvalifisering og integrering.  IMDi vil formidle kunnskap 
og ny forskning på feltet, og i tillegg formidle gode eksempler fra andre kommuner i landet. 
IMDi vil samtidig samarbeide tett med andre statlige aktører som disponerer virkemidler på 
integreringsfeltet – som f.eks Husbanken. 

IMDi forvalter også regionale midler som kommunene kan søke om til forsknings- og 
utviklingsprosjekt.  Kommunene som er med i Includio 15, vil også få tilbud om faglige 
samlinger.
    
Representanter for IMDi vest hadde et møte med kommuneledelsen og representanter for 
flyktningtjenesten/Voksenopplæringssenteret 5. oktober d.å. for å presentere dette 
samarbeidsprosjektet.     

Saksgang:
Felles brukerutvalg avgir uttalelse. Rådmannen innstiller til formannskapet. Endelig vedtak
fattes i kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Eigersund Kommunestyre godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og 
IMDi med følgende endringer/tillegg:

Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt over 
året”.

Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et mottaksapparat 
for det”.  
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Pkt. 5 får følgende tillegg:  ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Saken har ikke vært til politisk behandling tidligere.

Andre opplysninger / fakta i saken:

IMDI inviterer med dette kommunen til å inngå en 6-årig samarbeidsavtale som spesielt går 
på områdene bosetting, kvalifisering og integrering. 

Når det gjelder bosetting, vil kommuner med slik avtale, få kvartalsvise oversikter over 
aktuelle, bosettingsklare flyktninger. Kommunen kan selv få mulighet til å kartlegge 
flyktningene i mottak og kommunen får sin andel av bosettingsklare flyktninger med spesielle 
behov.  Det anbefales også at en vurderer muligheten for å bruke private boligkontrakter.

I forhold til kvalifisering, må kommunen oppfylle kriterier i forhold til Introduksjonsloven m.m.. 
Kommunen må også legge til rette for bruk av praksisplasser og bistå i å skaffe til veie 
arbeidsplasser.  Kommunen skal også i egne stillingsutlysninger oppfordre innvandrer til å 
søke, og innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til intervju.

Når det så gjelder integrering, forutsettes det at kommunene legger til rette for at innvandrere 
skal få mulighet til å eie egen bolig.  Videre forplikter kommunen seg til å samarbeide med 
frivillige organisasjoner og også til å legge til rette for at alle innvandrere skal ha en fadder i 
kommunen.
        
Fra IMDi blir det framholdt at avtalen vil være noe generell.  Det er aktivitets- og tiltaksplanen 
som vil peke på konkrete satsingsområder i kommunen.  

Fra IMDi sies det også at kommunen - ved å inngå denne samarbeidsavtale – ikke dermed 
automatisk forplikter seg til bosetting hvert år i avtaleperioden. – Generelt – og uavhengig av 
denne avtalen – ønsker IMDi at kommunen bosetter flyktninger hvert år.

Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandler vurderer at et slikt samarbeid mellom kommunen og IMDi vil kunne høyne 
det faglige nivået innen flyktningtjenesten – til gode for flyktningene på viktige områder som 
bosetting, kvalifisering og integrering. I utgangspunktet framkommer det ikke spesielle 
kommunale utgifter knyttet til dette samarbeidet.  

Når det gjelder samarbeidsområder – slik de er omtalt i skrivet vedlagt forslag til avtalen - får 
saksbehandler forståelsen av at dette er mål å strebe mot. En del av dette har Eigersund 
kommune arbeidet med og utviklet over år.  

Saksbehandler vil imidlertid peke på et par områder der en vil foreslå noe endring i 
samarbeidsavtalen:  

I pkt. 4.1. – første strekpunkt står det at en skal satse på kvartalsvis bosetting.  I Eigersund 
kommune har vi praktisert bosetting fordelt over året, og vil foreslå denne ordlyd i stedet.   Vi 
bosetter så snart vi har ledig bolig, og begynner bosetting så snart som mulig over nyttår.  
Saksbehandler regner ikke med at denne endring vil være problematisk for IMDi.   Det 
viktigste for IMDi er at ikke all bosetting blir utsatt til siste del av året.
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Samme punkt 4.1. – tredje strekpunkt omhandler bosetting av personer med behov for særlig 
tilrettelegging. Det sies i skrivet at ca. 7 % av de bosettingsklare har behov for særlig 
tilrettelegging.  Det følger ekstra midler fra IMDi med bosetting av flyktninger med behov for 
særlig tilrettelegging.  Eigersund kommune har liten erfaring innen dette felt.  Det foreslås 
derfor et tillegg i det punktet som sier ” - - - der kommunen har et mottaksapparat for det.”      

Den foreslåtte samarbeidsavtale er en 6-årig avtale.  Det står ingenting om oppsigelse i 
avtalen eller i skrivet fra IMDi om avtalen.  Det kan synes relevant å foreslå å ta med et punkt 
om mulighet for oppsigelse dersom samarbeidet for en av partene oppleves lite 
hensiktsmessig.   Det foreslås derfor følgende tillegg i slutten av pkt. 5. – Evaluering:  
”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”.

Universell utforming:
Uaktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251054 Samarbeidsavtale med Eigersund kommune.docx

251053
Includio 15 – et samarbeid mellom 15 kommuner i Sogn og Fjordane, Hordaland og 
Rogaland og Integrerings – og mangfoldsdirektoratet.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 08.10.2012 IMDi Forslag til 6 - årig samarbeidsavtale rundt 
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bosetting, kvalifisering og integrering av 
innvandrere

1 U 24.10.2012 IMDI Søknad om FoU midler - Eigersund kommune

Parter i saken:
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Includio 15

-

Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings – og 

mangfoldsdirektoratet

Eigersund kommune og Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inngår med dette 

en 6 - årig samarbeidsavtale rundt bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere.

1. Avtalens parter:

- Eigersund kommune

- Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

2. Formålet med avtalen:

Formålet med avtalen er å utvikle et helhetlig og langsiktig samarbeid mellom Eigersund 

kommune og IMDi på felt som bosetting, kvalifisering og integrering. 

3. Avtalens varighet

Avtalen løper 6 år fra signeringsdato. Avtalen kan fornyes eller forlenges ved utløp dersom 

partene ønsker det. Til avtalen skal det utarbeides en aktivitets – og tiltaksplan som skal 

oppdateres årlig. 

4. Samarbeidsområder

Partene skal samarbeide om 

1. Bosetting

- Kvartalsvis bosetting

- Kartlegging av bosettingsklare 

- Bosetting av personer med behov for særlig tilrettelegging

- Private boligkontrakter
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2. Kvalifisering

- Kvalitetssikring av introduksjonsprogrammet

- Arbeidsliv

- Rekruttering til arbeidslivet

3. Integrering

- Egen bolig

- Frivillige organisasjoner

- Nabohjelp

4. Oppfølging og framdrift:

Både kommunen og IMDi skal ha oppnevnte ansvarlige som skal følge opp samarbeidet. 

Kommunen og IMDi kommer i fellesskap frem til hensiktsmessig organisering og framdrift.

5. Evaluering

Mot slutten av hvert år skal partene evaluere samarbeidet og eventuelt vurdere innholdet i 

avtalen. Hensikten med dette er å forbedre og videreutvikle samarbeidet slik at det oppleves 

som verdifullt for begge parter.

Sted: Dato:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Eigersund kommune

Sted: Dato:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Integrerings – og mangfoldsdirektoratet 

Region Vest
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lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Postadresse:
Postboks 159 
Sandviken
5812 Bergen

Besøksadresse:
Sandbrogaten 
5/7

Internett:
www.imdi.no

E-post:
post@imdi.no

Sentralbord:
24 16 88 00

Telefaks:
55 32 50 02

Org.nr.
987 879 696

Includio 15 – et samarbeid mellom 15 kommuner i Sogn 

og Fjordane, Hordaland og Rogaland og Integrerings – og 

mangfoldsdirektoratet

Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ønsker med Includio 15 å invitere 15 
kommuner til et helhetlig, langsiktig og forutsigbart samarbeid rundt integrering av 
innvandrere. Målet for Includio 15 er et tett samarbeid mellom kommunene og IMDi 
på felt som bosetting, kvalifisering og integrering. I dette samarbeidet vil også 
Husbanken og andre statlige aktører være sentrale partnere.

Integreringen i Norge går bra og Norge har utviklet seg til å bli et kulturelt 
mangfoldig samfunn. Samtidig står landet ovenfor visse utfordringer. Økende 
levealder, en eldre befolkning og fraflytting er fremtidige utfordringer både for 
befolkningen og arbeidslivet i kommunene. Flyktninger, arbeidsinnvandrere og 
familieinnvandrere som kommer til Norge vil bli boende og bidra til en positiv 
samfunnsutvikling dersom det legges til rette for en god integrering. Innvandrere må 
få mulighet til å komme raskt inn i arbeidslivet, eie egen bolig og få et sosialt 
nettverk slik at de bedre kan få utnyttet sine ressurser. Dette er ressurser som 
kommunene samtidig kan bruke til å imøtekomme fremtidige utfordringer.  

IMDi forvalter en rekke økonomiske tilskudd som skal bidra til at integreringen blir 
vellykket lokalt. I 2012 forvalter IMDi tilskudd for nesten 6,7 milliarder kroner, blant 
annet Integreringstilskuddet og regionale midler kommunene kan søke om til 
forsknings – og utviklingsprosjekter. Over 99 % av disse midlene vil bli kanalisert til 
kommunene. 

IMDi opplever at vi i dag har et godt samarbeid med kommunene. Gjennom Includio 
15 forplikter IMDi seg til fortsatt å være en kompetent medspiller for kommunene på 
integreringsfeltet. IMDi forplikter seg til å gi kommunene god faglig veiledning og 
oppfølging når det gjelder bosetting, kvalifisering og integrering. IMDi vil formidle 
kunnskap og ny forskning på feltet og i tillegg formidle gode grep fra andre 
kommuner i landet. IMDi vil samtidig samarbeide tett med andre statlige aktører 
som disponerer virkemidler på integreringsfeltet, herunder Husbanken og NAV.

Samarbeidsområder 

Bosetting
1. Kvartalsvis bosetting

Kommunene vil hvert kvartal bli presentert for en representativ gruppe av 
bosettingsklare flyktninger som kommunen skal bosette. 

2. Kartlegging av bosettingsklare
Kommunene i Includio 15 kan få muligheten til selv å kartlegge 
bosettingsklare flyktninger i mottak etter at avtale om bosetting er inngått 
mellom IMDi og kommunen. 

3. Bosetting av personer med behov for særlig tilrettelegging
7 % av de bosettingsklare i mottak har behov for særlig tilrettelegging eller 
oppfølging. Kommunene i Includio 15 skal bosette personer som har behov 
for særlig tilrettelegging eller oppfølging. Dette vil sikre en lik fordeling av 
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slike saker mellom kommunene, og hindre at bosettingsklare må vente 
lenge på bosetting. 

4. Private boligkontrakter
IMDi anbefaler at kommunene i Includio 15 skal vurdere muligheten for å 
bruke private boligkontrakter. Med private boligkontrakter menes at 
flyktningene får mulighet til å leie bolig selv på det private boligmarkedet 
etter godkjenning fra kommunen.

Kvalifisering
1. Kvalitetssikring av introduksjonsprogrammet

Deltakere i introduksjonsprogrammet må få tilbud om god kvalifisering slik 
at overgangen til arbeid eller videre utdanning går raskt. Kommunene i 
Includio 15 forplikter seg til å oppfylle kriteriene i forhold til gjeldende 
lovgivning, herunder Introduksjonsloven mm. 

2. Arbeidsliv
Arbeidsledigheten i Norge er per i dag lav, også blant innvandrere. Likevel 
er arbeidsledigheten høyere blant noen innvandrergrupper. Kommunene i 
Includio 15 skal legge til rette for bruk av praksisplasser og bistå i å skaffe 
til veie arbeidsplasser slik at innvandrere raskt skal komme i arbeid eller 
videre utdanning.

3. Rekruttering til arbeidslivet
Kommunene i Includio 15 skal sikre en bedre bruk av innvandreres 
kompetanse. Dette innebærer at kommunene skal i sine stillingsutlysninger 
oppfordre og utfordre innvandrere til å søke, og innkalle minst én kvalifisert 
søker med innvandrerbakgrunn til intervju. 

Integrering
Definisjonene på god integrering er mange, men gode norskkunnskaper og 
det å kunne forsørge seg selv og sin familie gjennom arbeid, trekkes ofte 
frem som sentrale faktorer for å lykkes. Integrering skjer mellom 
menneskene i lokalsamfunnene, og kommunene og IMDi må sammen jobbe 
for at innvandrere raskt skal bli godt integrert i samfunnet. Punktene under 
er forslag til tiltak som kan sikre dette.

1. Egen bolig
Kommunene skal i samarbeid med Husbanken og IMDi legge til rette for at 
innvandrere skal få mulighet til å eie egen bolig og å ha en boligkarriere. 
Ved at kommunene jobber for at innvandrere selv eier bolig kan dette, i 
tillegg til å sikre god integrering, også redusere eventuell fraflytting fra
kommunen. 

2. Frivillige organisasjoner
Kommunene forplikter seg til å samarbeide med frivillige organisasjoner i 
integreringsarbeidet. Deltakelse i lokale aktiviteter bidrar til bedre 
samfunnsforståelse, bedre norsk og økte muligheter for å komme i arbeid.
IMDi har per i dag avtale med seks frivillige organisasjoner, og disse kan 
brukes som møteplasser for å engasjere og aktivisere innvandrere i 
lokalsamfunnet. 

3. Nabohjelp
Kommunene i Includio 15 forplikter seg til å legge til rette for at alle 
innvandrere skal ha en fadder i kommunen som kan bistå i 
integreringsprosessen. 
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Oppsummering:
Includio 15 er et ledd i en total, helhetlig og langsiktig politikk som skal 
sikre best mulig integrering av innvandrere i det norske samfunnet. Includio 
15 skal bidra til å selvstendiggjøre innvandrere gjennom et helhetlig fokus 
på bosetting, kvalifisering og integrering, noe som også vil føre til 
økonomiske besparelser for kommunen. Gjennom å utføre et lokalt tilpasset 
integrerings – og mangfoldsarbeid skal kommunene, IMDi, Husbanken og 
andre statlige aktører sammen jobbe for å gi like muligheter, rettigheter og 
plikter for innvandrere og deres barn til å delta og bidra i arbeids – og 
samfunnslivet.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.10.2012
Arkiv: :FE-231, FA-A22
Arkivsaksnr.:
12/1808
Journalpostløpenr.:
12/24014

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Nils Georg Hansen
Rådgiver
51 46 82 42
nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
139/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Foreldrebetaling - helårs forsterket SFO tilbud
  
Sammendrag:
Foreldre som har elever ved forsterket avdeling ved Rundevoll skole og ved Grøne Bråden 
skole har frem til nå ikke betalt for et utvidet SFO tilbud.
Dette finner Eigersund kommune ved administrasjonen er urimelig sett i lys av stram 
kommuneøkonomi og sett i lys av at andre foreldre som har barn i vanlig SFO betaler for 
dette.
Elever tilknyttet forsterket avdeling vil da nyte godt av et helårstilbud som innbefatter alle 
skolens ferier og fridager minus fem planleggingsdager.
Tilbudet er ment til å vare i hele grunnskolen, fra 1.trinn til og med 10.trinn.

Saksgang:
Sak om foreldrebetaling for helårs forsterket SFO må ses i sammenheng med tilbud om 
dagavlastning i skolens sommerferie til samme brukergruppe.

Rådmannens forslag til vedtak 04.10.2012:
Foreldre som har elever som går i forsterket avdeling ved Rundevoll skole og Grøne Bråden 
skole skal fra 01.08. 2013 betale for helårs forsterket SFO tilbud tilsvarende tilbud på inntil 
15t/uke for 10 måneder i året og i tillegg betale for helårsåpent SFO for 11 måneder i året.
Samme ordning vil gjelde for elever i denne kategorien som får et SFO tilbud på 
ungdomstrinnet.
Tilbudet vil da vare ut grunnskolen.
Det vil være mulig etter søknad og individuell behandling, å få reduksjon i foreldrebetaling 
basert på foreldrenes økonomi.
Brukerbetaling gir rett til skattefradrag.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ikke tidligere politisk behandlet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
SFO satser pr. 01.08.12 er:
Kr. 1515,- pr. måned for tilbud inntil 15 timer pr. uke (betaling for10 måneder)
Kr. 1965,- pr. måned for tilbud over 15t/uke (betaling for 10 måneder)
Helårsåpen SFO: Kr. 250,- pr. måned (betaling for 11 måneder)
Eventuelle matpenger kommer i tillegg.
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”Selvkostprinsippet legges tilgrunn for beregning av foreldrebetalingen. Det vil si at 
foreldrene ikke skal betale mer for en skolefritidsplass enn en fast andel av kommunens 
gjennomsnittlige kostnader pr. barn i SFO, fratrukket statstilskudd”
Jfr. Forskift om skolefritidsordningen Ot.prp. nr. 60 § 3.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er viktig å få til en helhet, sammenheng og rettferdighet i SFO betaling slik at dette blir 
forutsigbart for alle foreldre som har barn i ordinær eller i forsterket SFO tilbud i Eigersund 
kommune.

Universell utforming:
- ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Halvårsvirkning i 2013 og helårsvirkning fra 2014.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Foreldrebetaling helårs forsterket SFO tilbud 300000 600000
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Formannskapet bestemmer seg for å fortsette dagens ordning.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.10.2012
Arkiv: :FA-A22, TI-&70, 
TI-&76
Arkivsaksnr.:
12/1111
Journalpostløpenr.:
12/24063

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Nils Georg Hansen
Rådgiver
51 46 82 42
nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
140/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Dagavlastning funksjonshemmede barn - skolens fridager
  

Sammendrag:
Det har vært nedsatt en kommunal gruppe innen levekårsavdelingen som har hatt som 
mandat å se på om det er mulig å få til et godt dagtilbud for elever i forsterket tilbud tilknyttet 
Blåsenborg avlastningsbolig.
Gruppa har sett at dette er mulig å få til gjennom et tett samarbeid mellom faginstansene.
Barna som blir søkt inn på forsterket sommer SFO vil få tilrettelagt tilbud med skyss, 
betjening og lokaliteter som i stor grad er kjent og forutsigbart.
De ansatte vil være en blanding av fast ansatte ved forsterket avdeling og noen ferievikarer.
De faste ansatte vil gå vanlig helseturnus når det gjelder avvikling av sin sommerferie med 
tidlig og sein feriavvikling på en rundgang. Ferieavviklingen vil starte uke 25 og vare ut uke 
32.
Det er mulig å søke inn barna på hele perioden, det vil si skolens sommerferie minus to uker 
sammenhengende ferie.

Saksgang:
Saken fremmes for Formannskapet og for Kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 04.10.2012:
Det etableres dagtilbud på forsterket avdeling ved Rundevoll skole og ved Grøne Bråden 
skole fra og med skolens sommerferie 2013.
Tilbudet er rettet mot de barna som til daglig er knyttet opp mot disse forsterkede 
avdelingene samt elever fra disse avdelingene som er gått over til forsterket tilbud på 
ungdomsskolene.
Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom avlastningsbolig på Blåsenborg og de forsterkede 
avdelingene.
Tilbudet er tilrettelagt med skyss og med betjening som i stor grad er kjent for barna.
Tilbudets er ment som et permanent tiltak.
Lengde er hele skolens sommerfrie frem til planleggingsdagene i august.
Foreldrene forplikter seg til å ta ut barna minimum to uker sammenhengende i løpet av 
skolens sommerferie.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ikke tidligere politisk behandlet. 
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Denne saken henger sammen med sak 12/1808 som omhandler foreldrebetaling – helårs 
forsterket SFO tilbud for finansiering av ordningen med dagavlastning i skolens sommerferie.

Saksbehandlers vurderinger:
Saken er tatt opp etter anmodning fra foreldregruppa ved forsterket avdeling – Grøne Bråden 
skole som samlet har sendt brev til kommunen datert 25.10. 2011 og etter anmodning fra 
faginstansene, og da særlig Blåsenborg avlastningsbolig.
I forbindelse med ferieavvikling på de forsterkede avdelingene i juli hvert år, har det vært 
mange krevende brukere på dagtid på Blåsenborg avlastningsbolig. Lokalene på Blåsenborg 
er noe begrenset når det er mange barn og ansatte inne.
Uttak av ansatte og ferievikarer vil skje i et samarbeid mellom avdelingslederne på forsterket 
avdeling og soneleder som Blåsenborg sorterer under.
Brukere som går på ungdomsskolen og som har et dagtilbud på Blåsenborg vil også ha 
samme rettigheter og vil i et forsterket sommer SFO tilbud sortere under den forsterkede 
avdeling de tidligere hørte til.

Universell utforming:
- ikke aktuell.

Økonomiske konsekvenser:
Økte utgifter vil være:

- Lønn og sosiale utgifter til faste ansatte og til ferievikarer i skolens sommerferie.
- Utgifter til skyss av elevene i skolens sommerferie
- Utgifter til vask i juli.
- Strømutgifter

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ekstra utgifter helårs forsterket SFO – dagtilbud i 
skolens sommerferie

300000,- 300000,-

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Ikke tilby dagtilbud for brukere av Blåsenborg avlastningsbolig som forsterket SFO tilbud i 
skolens sommerferie.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
198662 Felles søknad om juliåpen SFO ved forsterket avdeling

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.11.2012
Arkiv: :FE-243, FA-C00
Arkivsaksnr.:
12/1417
Journalpostløpenr.:
12/29405

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Seksjon kulturformidling
Ernst Torgersen
Driftsleder
51 46 82 26
ernst.torgersen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
141/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg.
  
Sammendrag:
Som forutsetning for å kunne få godkjent søknader om spillemidler, kreves det at 
kommunene årlig rullerer handlingsprogrammet for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, anlegg for 
friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg.

Det har vært en offentlig høring i september hvor det kom innspill fra eksterne aktører med 
nye planer.
Dette er innarbeidet i en tabell i samarbeid med Idrettsrådet.

Saksgang:
Saken behandles av Formannskapet som innstiller til Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Endringer i handlingsprogrammet (del av ”Plan for kultur – idrettsanlegg og fysisk aktivitet”)

Handlingsprogram for anlegg 2013-2015

Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig 
søker

Total
Kostnad 
kr:

År 
(+/-1 
år)

Krav til plan før 
bygging og søknad 
om tilskudd:

STATUS:

1.      ORDINÆRE NYANLEGG
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1.1.            

1.1.2

Flerbrukshall Lagård 
med
tilstøtende fotballhall 
med kunstgress (1/2 
størrelse)

-----------------------------------
--------

Alternativt har Eiger FK 
søkt om å legge 
kunstgress på 
heleeksisterende 
grusbane uten tak.

Uavklart, mulig 
A/S

30 mill

6-8 mill

2013

2013-
2015 

Kostnader må 
utredes. 

Fremmes som egen 
politisk sak. 

Skisser er 
utarbeidet

1.2.            Ridehall Hestesenter  -
Skåra 
rideklubb

2.300.000 2012 Kostnader er utredet 
. Spillemiddelsøkn

ad er godkjent.
Ferdig bygget

1.3.            Skyteanlegg/flomlys Egersund 
jeger og 
fiskerforening

650.000 2011-
2012

Kostnader er utredet 
. Spillemiddelsøkn

ad er godkjent
1.4.            Utvide Egersund 

Motorstadion på 
Gjermestad –
Rallycrossbane inkl. 
Trial- og gokartbane

Egersund & 
Dalane NMK

6.300.000 2012-
2014

Kostnader er utredet 
. 

Spillemiddelsøkn
ad er godkjent

1.5.            Kunstgress – Hellvik Hellvik IL 7,500 000,- 2013-
2014

Kostnader må 
utredes.

På vent
1.6.            Kunstgress – Helleland Eigersund 

kommune/Hell
eland

2,800 000,- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
saksbane.

 Aktuelt med 
kunstgras halv 
størrelse mellom 
grasbanen og 
skolen

1.7.            Seilanlegg for Egersund 
seilforening på 
Nysundhalsen/Asprøy-
sundet

Egersund 
seilforening

- 2011-
2014

Kostnader må 
utredes.

Påbegynt. 
Planering ferdig
Bryggefront og 

flytebrygger 
etableres nå.

1.8.            Garderobeanlegg med  
redskapshus                                

Eiger             - 2013 Kostnader må 
utredes.

Avventes med 
tanke på bygging 
av fotballhall

1.9.        Klubbhus Egersund & 
Dalane NMK

8 2012-
2013

Planlegges
Lite aktuelt

1.10 Maurholen golfbane
Redskapshus/
Overbygg

 Egersund 
golfklubb

1.150.000 2012 Under oppføring
Spillemiddelsøkn

ad sendt
1.11 Bakkebø fotballbane

Ombygging til 
kunstgress

EIK 6-8 mill 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad ventes
1.12 Parkeringsareal

Mydland
Egersund
skiforening

Uavklart 2013 Etablert
Kjøpes fra privat eier

2.                 
REHABILITERING

2.2       Helleland grasbane -
Dreneringsgrøft

Eigersund 
kommune

350.000 2012 Snart ferdig utført

Spillemiddelsøk-
nad blir sendt
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2.3   Rehabilitering idrettshall
Eigerhuset

I. L. Eiger 750.000 2011-
2013

Snart ferdig utført

Spillemiddelsøk-
nad ventes

2.4       Fotland skytebane Egersund 
pistolklubb

800.000_ 2011-
2012

Planlegges
Spillemiddelsøk-

nad blir sendt 
3.                 

NÆRMILJØANLEGG

3.1.            Kiellandskogen/Varden/
Rundevoll skole
turveier, gapahuk

Rundevoll 
skole FAU

450 000 2011-
2012

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Ikke påbegynt

3.2.            Nærmiljøanlegg for golf 
- Lagård

Egersund 
golfklubb

- 2011-
2013

Støtte fra Norges 
golfforbund

Lite aktuelt
3.3.            Nærmiljøanlegg 

Skadbergsanden
Eigersund 
kommune

400 000 2011-
2012

-

Under arbeid
3.4.            Vannbassengan -

Låvaberget - gapahuk
Eigersund 
kommune

- 2012

Utført 2012

Burmaveien/Nisseland3.5.            

- gapahuk

Eigersund 
kommune

- 2012 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.6.            Nærmiljøanlegg i alle 
deler av kommunen.

Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.7.            Lekeplasser Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

3.8.            Oppjustering av større 
balløkker  til 
nærmiljøanlegg

Eigersund 
kommune

- 2011-
2013

Kostnader må 
utredes og plan for 
endringene må 
lages. Fremmes som 
egen politisk sak og 
innarbeides i 
økonomiplan.

3.9.            Skatepark Eigersund 
kommune

400.000 2013 Plasseres på 
Slettebø

Planlegges
Opparbeidelse av 

arealet er 
påbegynt

3.10.        Nærmiljøanlegg Åsane Pinsemenighet
en

2.000.000 2012 Planlagt utført våren 
2012. Søker 
spillemidler. Under arbeid

3.11 Nærmiljøkart EGE Egersund o-
klubb

30.000 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad sendt
3.12 Nærmiljøanlegg

Grøne bråden skole
Eigersund 
kommune/
FAU

188.000 2013 Planlagt
Spillemiddelsøk-

nad sendt
4.                 

FRILUFTSLIV (Turveger, dagstur)

4.1.            Båtutfartsområder -  
Nordra Sundet

Dalane 
Friluftsråd/ 
Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 500.000 søknad 

4.2.            Maurholen Stasjon –
dagsturhytte

Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 500.000  søknad 
2009
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4.3.            Toalettanlegg turveg 
Hellvik-Egersund

Eigersund 
kommune

500 000,- 2012 Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
ev. reguleringsplan.

4.4.            Varberg – renovering av 
turveier 

Eigersund 
kommune

500.000,- 2012 Søknad i 2010

4.5.            Langevann - tursti Eigersund 
kommune

- 2013 Kostnader utredes. 
Fremmes som egen 
politisk sak. Krever 
reguleringsplan.

4.6.            Turvei Hellvik –
utvidelse Launes –
Tengs.

Eigersund 
kommune

- 2013 Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak. Krever 
reguleringsplan. 

4.7.            Opplev Dalane 
(overnatting m.m.)

Dalane 
Friluftsråd

- 2010-
2013

Kostnader må 
utredes. Fremmes 
som egen politisk 
sak.

5.                 KULTURANLEGG/KULTURBYGG

5.1.            Evangeliehuset 
nyanlegg

Pinsemenighet
en

40 mill 2010 Ferdig. Søknad om 1 
mill. godkjent

Ferdig utført
5.2.            Egersund misjonshus Stiftelsen 

Egersund 
misjonshus

4.500.000 2011 Under arbeid. 
Søknad om 1 mill. 
godkjent Ferdig utført

LANGSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE 2014-2020

Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2014-2020 (Uprioritert liste)

Innspill til revisjonen og som ikke er prioritert i handlingsplanen for 2006 - 2013.

ORDINÆRE NYANLEGG

Svømmehall Rundevoll/Hestnes

Egersund ridesenter  (ny bane, stall, innendørs tribune m.m.)

Bowlingbane

Lysløype Helleland 

Innendørs kunstsoffdekke på betonggulvet bak tribunene i Egersundhallen.

Klubbhus Egersund golfklubb , Maurholen

Flombelysning på hovedbanen på Husabø

REHABILITERING

Rehabilitere et av byggene på Bakkebø som i dag benyttes av voksenopplæringen.

Skytebane og ute anlegg - To ferister i veien + gjerdinger rundt deler av området, ca 4 – 5 mål stort areal. 
Øgreid

KULTURANLEGG/KULTURBYGG
Kulturhus på bytelttomta (Byrom?)

NÆRMILJØANLEGG/KULTURHUS

Side 164 av 298



5

FRILUFTSLIV

Diverse turveier jfr. kommuneplanen inkl. forlengelser Eigersund kommune

Eventuell tidligere politisk behandling:
Rulleringen er basert på vedtak i Formannskapet, desember 2011.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det foreligger en uavklart sak i forhold til framtidig bruk av Lagård grusbane.
Eiger FK ønsker å overta banen i sin helhet for å legge kunstgress i full skal størrelse
(100 x 60 meter) Dette begrunnes med at klubben har mange unge spillere som ville slippe å 
reise til Eigerøy på trening.

Egersunds idrettsklubb (EIK) har planer om å gå sammen med andre klubber og private for å 
danne et AS som skal realisere et kombianlegg bestående av en flerbrukshall vegg i vegg 
med tennishallen, og på den andre delen av grusbanen en treningsgall for fotball med 
kunstgress.

Idrettsrådet har sammen med kulturadministrasjonen hatt to møter med representanter for 
klubbene. De står begge på sine egne forslag, men har forståelse for at det må bli avgjort 
politisk hva man ønsker å satse på.

Saksbehandlers vurderinger:
I henhold til ovennevnte, har det fra ledelsen ved Dalane videregående skole gitt uttrykk for 
begeistring for ideen om et AS som kan resultere i at det blir satt i gang bygging av 
flerbrukshall. Etter flere år med gode intensjoner og lite handling er det etter hvert blitt klart at 
Rogaland fylkeskommune heller vil være langsiktig leietaker enn investor ved realisering av 
hallen.
På en annen side vil dette prosjektet invitere til samspill og sambruk for de som ønsker å 
være med i et framtidig AS. Ved å legge kunstgress på hele flaten vil trolig dette bety at det 
neppe blir investorer til en flerbrukshall i dette området. Arealet på baksiden av DVGS er lite 
og trangt, og fjerning av fjell vil klart fordyre prosjektet.

I forhold til prioriteringsrekkefølgen i tabellene, vil dette bare i liten grad ha betydning for når 
tiltak blir realisert. I mye større grad er dette avhengig av økonomi/kapital og praktiske 
forhold for å kunne starte de enkelte prosjektene.

Universell utforming:
Vil stort sett være grunnlag/krav for å kunne få godkjent tilskuddsøknader.

Økonomiske konsekvenser:
Deler av handlingsprogrammet omfatter kommunale tiltak. Disse blir politisk behandlet og 
tidfestet i henhold til økonomiplanen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Tiltak som ikke omfattes av denne rulleringen vil ikke automatisk kunne godkjennes ved 
søknad om spillemidler.
Derfor vil det være mulig å legge til ukjente elementer som er aktuelle under behandlingen av 
saken.
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Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.06.2012
Det kongelige 
kulturdepartement

Rundskriv V-8B - Orientering om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013

2 I 01.08.2012 Egersund Golfklubb
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
drivingrange Maurholen Golfbane

3 I 25.09.2012
Egersund 
orienteringsklubb (EOK)

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
«Nærmiljøkart Ege»

10 I 02.10.2012
Det kongelige 
kulturdepartement

Rundskriv V-9B - Orientering om samvirkeforetak 
og spillemiddelordningen - samvirkeforetak som

4 I 03.10.2012 Skåra Rideklubb
Søknad om spillemidler - Skåra hestesenter 
ridehall

5 I 08.10.2012
Egersund & Dalane 
NMK

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
motorsportanlegg Hellvik, bilcross

6 I 08.10.2012
Egersund & Dalane 
NMK

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
motorsportanlegg Hellvik, drifting

7 I 08.10.2012
Egersund & Dalane 
NMK

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
motorsportanlegg Hellvik, rallycross

8 U 09.10.2012
Rogaland
fylkeskommune

Rapport over anleggsoppdatering i Eigersund 
kommune

9 I 12.10.2012 Eiger IL Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

11 I 30.10.2012 Dalane Friluftsråd
Innsendt søknad om spillemidler - midler til 
utstyrsbank

12 I 05.11.2012 Grøne Bråden skole Innsendt søknad om spillemidler
13 I 06.11.2012 Egersund pistolklubb Innsendt søknad om spillemidler

15 I 12.11.2012
Eigersund Jeger og 
Fiskeforening

Innsendt søknad om spillemidler

16 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
17 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
18 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
19 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
20 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler

22 I 13.11.2012
Pinsemenigheten 
Egersund

Innsendt søknad om spillemidler

21 I 14.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler

24 I 20.11.2012 Eigersund kommune
Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og 
fysisk ativitet

25 I 20.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.11.2012
Arkiv: :FE-243, FA-C00
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12/28689
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Enhet:
Saksbehandler:
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Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Seksjon kulturformidling
Ernst Torgersen
Driftsleder
51 46 82 26
ernst.torgersen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
142/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

2013 - spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale 
og regionale kulturbygg
  
Sammendrag:
Eigersund kommune prioriterer årets søknader om spillemidler i samråd med Idrettsrådet. 
Prioriteringen må godkjennes av Kommunestyret, og forslaget fra Idrettsrådet kan endres.
Nye innspill i handlingsplanen (del av ”Plan for kultur- idrettsanlegg og fysisk aktivitet) er 
forelagt Idrettsrådet. Den ble lagt ut til offentlig høring i september.

Saksgang:
Avgjøres av Kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012:

Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 2013, basert på behandling i
 Eigersund idrettsråd, vedtas som følger:

Anlegg for idrett og
friluftsliv - ordinær

Anleggssted/enhet
Første

søknadsår
Søker Søknadssum

Total 
kostnad

Prioritet

Eiger kunstgressbane Eiger 
idrettsanlegg
Kunstgressbane

2008 EIGER IL (2 177 000)
700 000 er 
utbetalt

6 532 000 1

Rallycross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 108 750 2

Løpebane – Idrettsparken Idrettsparken 2010 Eigersund 
kommune

503 000 1 509 000 3

Istandsetting av 
Maurholen stasjon -
vokterbolig

Maurholen stasjon
dagsturhytte trinn 
1

2008 Eigersund 
kommune

295 000 1 065 000 4

Hellvik sanitæranlegg 
ved den gml. Jærbanen

Turveg Hellvik -
Egersund
Hellvik
sanitæranlegg

2009 Eigersund 
kommune

80 000 259 000 5

Eide sanitæranlegg Turveg Hellvik -
Egersund

2009 Eigersund 
kommune

80 000 263 000 6
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Maurholen stasjon trinn 2 
- uthus/sanitæranlegg

Maurholen stasjon
trinn 2

2010 Eigersund 
kommune

350 000 1 578 000 7

Skyteanlegg (compact 
sporting-leirduesti)

Leirduebane 
Øgreid

2011 Eigersund Jeger 
og Fiskeforening

219 000 657 000 8

Skåra hestesenter -
ridehall

Skåra hestesenter
ridehall

2011 Skåra Rideklubb 637 000 1 910 000 9

Bilcross Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 108 750 10

Drifting Motorsportanlegg 
Hellvik

2012 Egersund & 
Dalane, NMK

700 000 2 112 000 11

Bygg for oppbevaring av 
golfutstyr

Maurholen 
golfbane

2013 Egersund 
golfklubb

382 000 1 147 000 12

Kunstgressbane
60 x 40 m

Helleland 2013 Helleland I L 900 000 2 800 000 13

Fotland pistolbane Fotland 2013 Egersund 
pistolklubb

267 000 800 000 14

Utstyrsbank
(Rytterstua, Slettebø)

Slettebø 2013 Dalane friluftsråd 632 000 1 898 000 15

Gymsal og garderober Evangeliehuset 2013 Pinsemenigheten
Egersund

1 300 000 4.000.000 16

Sanitæranlegg
Eigerøy

Ved 
parkeringsplassen 
til Eigerøy fyr

2013 Eigersund 
kommune

95.000 285 000 17

Nærmiljøanlegg:

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 1

Evangeliehuset 2012 Pinsemenig-
heten Egersund

200 000 400 000 1

Skatepark trinn 1 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune

200 000 400 000 2

Evangeliehuset/Egersund 
Arena. Søknad om 
spillemidler/nærmiljø-
anlegg,trinn 2

Evangeliehuset 2013 Pinsemenig-
heten Egersund

200 000 400 000 3

Skatepark trinn 2 Slettebø 2013 Eigersund 
kommune

200 000 400 000 4

Apparat i tilknytning til 
aktivitetsløype

Grøne bråden 
skole

2013 Eigersund 
kommune

94 000 188 000 5
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Gapakuk Grøne bråden 
skole

2013 Eigersund 
kommune

50 000 100 000 6

Gapahuk Rundevoll skole 2013 Eigersund 
kommune

50 000 100 000 7

Rehabilitering

Eigerhuset
Oppgradering 
garderober, toaletter med 
mer.

Hålå, Eigerøy 2013 Eiger F K 250 000 750 000 1

Lokale kulturbygg:

Evangeliehuset/Egersund 
arena

Evangeliehuset 2011 Pinsemenig-
heten
Egersund

(1 000 000)
Rest:500 000

52 000 000 1

Egersund misjonshus Egersund 
misjonshus

2011 Stiftelsen 
Egersund 
misjonshus

(1 000 000)
Rest:500 000

4 500 000 2

Eventuell tidligere politisk behandling:
Til behandling i Formannskapet 13. desember før endelig vedtak i Kommunestyret

Andre opplysninger / fakta i saken:
Saken krever et formelt vedtak i kommunestyret. Frist for innlevering til Rogaland 
fylkeskommene er 15. januar, Fylkeskommunen videresender sine prioriteringer til 
Kulturdepartementet 15. mars.

Prioriteringen skjer innenfor fire adskilte kategorier:
Ordinære anlegg
Nærmiljøanlegg
Rehabilitering
Lokale kulturbygg

Saken er behandlet i Idrettsrådet med forslag til prioritering

Saksbehandlers vurderinger:
Kriterier for prioritering har gradvis endret seg i løpet av det siste tiåret, fra i stor grad å være 
basert på tidspunkt for første søknad, til at Idrettsrådets samlede vurderinger har blitt lagt til 
grunn. Her har man tatt med idrettspolitiske konsekvenser, økonomiske forutseninger og 
forskuttert ”små” søknader for å få disse ut av ventelista.

Normal ventetid på ordinære anlegg er nå på gjennomsnittlig fire år fra første gangs søknad.
Større anlegg får vanligvis utbetalinger fordelt på to eller tre år.
Tilskudd til nærmiljøanlegg kan forventes etter ett til to år.

Lengst er imidlertid køen for kulturbygg. Dette kommer av at summen av søknader er 
forholdsvis mye større enn de midler som blir tildelt i denne ordningen.

Universell utforming:
Er krav for godkjenning av den enkelte søknad.
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Økonomiske konsekvenser:
Eigersund kommune har initiert en del av anleggene som framkommer i tabellene. De fleste 
er allerede ferdigstilte og venter på utbetaling av spillemidler i henhold til godkjente 
søknader. 
Noen tiltak er nye og er tatt med i investeringsbudsjettet for Miljøavdelingen, mens andre 
ivaretas av skolenes FAU.

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslaget til vedtak er basert på Idrettsrådets innstilling.
Alternativt kan det gjøres endringer politisk i prioriteringsrekkefølgen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.06.2012
Det kongelige 
kulturdepartement

Rundskriv V-8B - Orientering om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013

2 I 01.08.2012 Egersund Golfklubb
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
drivingrange Maurholen Golfbane

3 I 25.09.2012
Egersund 
orienteringsklubb (EOK)

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
«Nærmiljøkart Ege»

10 I 02.10.2012
Det kongelige 
kulturdepartement

Rundskriv V-9B - Orientering om samvirkeforetak 
og spillemiddelordningen - samvirkeforetak som

4 I 03.10.2012 Skåra Rideklubb
Søknad om spillemidler - Skåra hestesenter 
ridehall

5 I 08.10.2012
Egersund & Dalane 
NMK

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
motorsportanlegg Hellvik, bilcross

6 I 08.10.2012
Egersund & Dalane 
NMK

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
motorsportanlegg Hellvik, drifting

7 I 08.10.2012
Egersund & Dalane 
NMK

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg -
motorsportanlegg Hellvik, rallycross

8 U 09.10.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Rapport over anleggsoppdatering i Eigersund 
kommune

9 I 12.10.2012 Eiger IL Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

11 I 30.10.2012 Dalane Friluftsråd
Innsendt søknad om spillemidler - midler til 
utstyrsbank

12 I 05.11.2012 Grøne Bråden skole Innsendt søknad om spillemidler
13 I 06.11.2012 Egersund pistolklubb Innsendt søknad om spillemidler

15 I 12.11.2012
Eigersund Jeger og 
Fiskeforening

Innsendt søknad om spillemidler

16 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
17 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
18 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
19 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler
20 I 13.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler

22 I 13.11.2012
Pinsemenigheten 
Egersund

Innsendt søknad om spillemidler

21 I 14.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler

24 I 20.11.2012 Eigersund kommune
Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og 
fysisk ativitet
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25 I 20.11.2012 Eigersund kommune Innsendt søknad om spillemidler

Parter i saken:
Eigersund idrettsråd
Eigersund kommune
Rogaland fylkeskommune
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.11.2012
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Arkivsaksnr.:
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Journalpostløpenr.:
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Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Astrid Kongshavn
Vikar skolefaglig ansvarlig
51 46 82 46
astrid.kongshavn@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
039/12 Felles brukerutvalg 05.12.2012
143/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole
  
Sammendrag:
De siste årene har elevtallet på sentrumsskolene økt, særlig gjelder dette på Husabø skole 
og Husabø ungdomsskole. Siste tall fra GSI er 387 for Husabø skole og 249 for Husabø 
ungdomsskole.

Opplæringsloven § 8-1. Skolen
”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei sokar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i 
kommunen soknar til”.

Tidligere var klassedelingstallet 28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet. 
Klassedelingsreglene gjelder ikke lenger og opplæringsloven opererer med begrepet 
”pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarlig”. Likevel har stortinget anmodet kommunen om å 
ta hensyn til de tidligere klassedelingsreglene ved tildeling av ressurser. Dette praktiseres i 
Eigersund kommune.
Husabø skole har pr i dag 16 klasser og 14 ordinære klasserom. Det siste året er begge 
mediatekene tatt i bruk som klasserom.

Saksgang:
Avgjøres av kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø som 
skal begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller Grøne 
Bråden skole.

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013.

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom for 
elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole.
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4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017.

5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum.

Eventuell tidligere politisk behandling:
KS 072/10: Skoletilhørighet – fordeling av elevene i sentrum
KS 040/10: Temaplan for skolen 2010-2013. Skolestrukturen er et kapittel i planen.
Vedtak – FS-103/12: Plassproblematikk Husabø skole:
Formannskapet ber om en sak i tre trinn i forhold til plassproblematikken på Husabø 
Trinn 1: Brakkeløsning
Trinn 2: Justering av dagens skolegrenser
Trinn 3: Nybygg – ny skole eller utvidelse av eksisterende bygningsmasse

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det har de siste årene blitt sendt diverse skriv fra begge skolene på Husabø, FAU ved 
skolene og utdanningsforbundet vedr plassproblemer ved skolene. Skoleåret 2012-2013 er 
tilflyttingen til Husabø skole så stor at kapasiteten nå har nådd en topp. For Husabø 
ungdomsskole går problematikken mer i forhold til nok antall grupperom for elever med 
spesielle behov. Elevtallet har økt også her, men det er pr dato nok klasserom for elevene.

ELEVTALL/ELEVPROGNOSER

Skole: Elevtall: 2012-
2013

Elevprognose 
1. trinn 
2013/1014

Elevprognose
1. trinn 
2014/2015

Elevprognose
1. trinn 
2015/2016

Husabø 387 61* 52 65
Rundevoll 193 21 28 22
Husabø 
ungdomsskole

249

Grøne Bråden 340 49 43 60
Lagård 
ungdomsskole

292

Eigerøy 197 29 29 41
Hellvik 92 16 16 7
Helleland 60 9 9 9
* sannsynligvis vil dette tallet ligge rundt 54 p.g.a 2 søknader om utsatt skolestart og 5 elever 
som naturlig kan tilbys plass på en av de to andre sentrumsskolene.

DAGENS SITUASJON
Husabø skole:
Skolen ble renovert for ca 10 år siden. Den gang ble det vedtatt at skolen var bygd for 2 
paralleller. Alle klasserommene (14) er ca 51 kvm. Ut fra normen på 2 kvm. pr. elev tilsier 
dette ca. 26 personer (elever og lærere) pr. klasserom. Inneklimaet er dårlig i perioder av 
dagen p.g.a. mange elever på lite areal.Husabø skole har fire større klasserom (60 – 70 
kvm) i kjeller og tilbygg. Skolen har språkgruppe for språklige minoriteter, også elever fra 
andre skoler. Elevtallet er i dag 17. Disse elevene bruker 3 små grupperom i 3 etasje. 
Rommene er ikke godkjent til dette bruket. Skolen har SFO med ca145 elever – rommene 
ble bygd for 60 elever i år 2000. SFO må derfor i dag bruke to av skolen sine grupperom til 
sine aktiviteter.
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5 av trinnene på skolen er to-delt og 2 trinn er tredelt (16 klasser). Begge mediatekene 
brukes til klasserom. Skolen har derfor dårlig kapasitet for dataopplæring. Klasserommene er 
også så små at det er liten mulighet for plassering av flere datamaskiner der.
Skolen har to grupperom i 1 etasje og et i andre. Det finnes ikke et fellesrom som kan romme 
alle elevene ved skolen. Kroppsøving er lagt til Egersundshallen.
Der er ingen tilgjengelige rom som kan brukes til elevsamtaler eller annen oppfølging enkelte 
elever har behov for i løpet av dagen.

Husabø ungdomsskole:
Skolen har 9 klasserom. 8 av klassene deler 1 grupperom. Dette setter store krav til 
smidighet og organisering av timeplanen. 1 grupperom brukes til språkgruppe for språklige 
minoriteter, med også elever fra andre skoler. Høsten 2011 ble det satt opp en brakke med 4 
grupperom. Disse blir brukt av elever med store spesialpedagogiske behov. Skoler får hvert 
år elever fra FARS ved Rundevoll skole. Dette er elever med ofte behov for eget grupperom. 
Høsten 2012 ble et møterom delt i 2, slik at 2 nye elever med spesielle behov fikk hver sitt 
grupperom. Skolen har ellers et mediatek og spesialrom for musikk, kunst/håndverk og 
naturfag. Skolen vil i årene framover få elever fra FARS som gir utfordring både i forhold til 
plass og kompetanse. Forslaget om å ta i bruk areal mellom sløyd og kunst/håndverk er ikke 
god løsning fordi dette arealet brukes i dag til arbeidsrom for kunst og håndverk. Men dette 
er det eneste mulige arealet ved skolen som nå kan tas i bruk til elever med spesielle behov 
som kommer skoleåret 2013-2014.

Grøne Bråden skole:
Skolen har 14 klasserom og 5 grupperom. Et av grupperommene brukes til Forsterket 
avdeling – denne er bygd for 10 elever og har i dag 14. Skolen mangler grupperom til elever 
med spesielle behov, bl.a. til 2 elever med hørselshemming. Skolen har ikke egne lokaler til 
SFO. Elevtallet er her i dag 63.

Elevtallet i grunnskolen har vært stabilt de siste årene (1832 elever i 2008 og 1810 elever i 
2012). Det har skjedd en fortetning i sentrum som spesielt vises igjen i elevtallsutviklingen på 
Husabø og Grøne Bråden (tallene er hentet fra GSI statistikk)

År Elevtall Husabø Elevtall Grøne Bråden
1998 349 242
1999 330 268
2000 333 280
2001 327 301
2002 320 311
2003 308 308
2004 298 316
2005 299 322
2006 321 330
2007 335 335
2008 351 336
2009 359 352
2010 374 343
2011 376 344
2012 387 340

Side 174 av 298



4

Elevtallet på Grøne Bråden har økt med ca 100 i denne perioden, mens det på Husabø har 
økt med ca 40. I 2007 var elevtallet likt ved skolene. Fra 2008 og til i dag har elevtallet økt 
med 36 på Husabø, men det på Grøne Bråden bare har økt med 4.
Det som gjør at en nå opplever sprengt kapasitet på Husbø, skyldes bl.a. klassedeling på 2 
trinn, plassbehov for språkgruppe for språklige minoriteter, andre undervisningsmetoder 
(små klasserom), stort plassbehov i SFO (145 elever), flere barn med spesielle behov (få 
grupperom), flere ansatte og ikke felles arealer for hele skolens elever.
Prognosen for elevtallet fra saken i 2010, viste 379 elever for Husabø 12/13, 386 for 13/14 
og 377 for 14/15. For Grøne Bråden var tallene da 366, 375 og 374. Dette viser at prognoser 
på elevtallsutvikling kan være svært usikre og kan endre seg veldig på bare 2-3 år.
Likevel bør en se på prognosen for elevtallet på 1. trinn skoleåret 2015-2016 og ta høyde for det.

Plan for boligbygging/konsekvenser for skolestruktur

( tallene er hentet fra Eigersund kommunes plan for boligbyggeprogram 2010-2014.
Denne skal revideres i 2013).       

Planlagt boligbygging – antall boenheter:

Planlagt tatt i bruk:
Felt/skolekrets Ikke tatt i 

bruk pr 
30.0610

2010 2011 2012 2013 2014

Hestnes 300 0 0 20 20 20
Kabelhusveien 3 0 3 0 0 0
Møllegaten 11 0 11 0 0 0
Nyvollen Gnr 46, 
bnr 70

6 0 0 3 3 0

Terlandsstykket 12 0 3 3 3 3
Langgårdsfjellet 16 0 0 0 0 0
Kalhammerveien 3 0 3 0 0 0
Storgata 
(Kontorforum)

5 0 5 0 0 0

Strandgt 32/34 13 0 0 13 0 0
Kjeld Buggesgt 3 3 0 0 0 0
Sandbakkveien 3 0 0 0 3 0
Spredt/fortetting 2 2 2 2 2
Sum 
Husabø/Rundevoll

375 5 27 41 31 25

Litla Langevatnet 70 10 15 15 15 15
Spredt/fortetting 2 2 2 2 2
Sum Lagård 70 12 17 17 17 17

Saksbehandlers vurderinger:
Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringsloven § 8-1 
første ledd første pkt, der det står at elevene ”har rett til å gå på den skolen som ligg nærast 
eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.”  Begge formuleringene, ”nærast” og 
”soknar til”, omhandler samme vurderingstema, nemlig hva som skal regnes som nærskolen.

Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold omtalt i opplæringslovens 
forarbeider, jf NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999). Her sies det om ”nærmaste 
skole”: ” Vurderinga av kva for skole som er nærmast, skal ta utgangspunkt i georgrafiske 
forhold, men skal også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken er plasserte 
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på den same skolen, kapasiteten på skolane og om skolevegen er farlig.”

Opplæringsloven § 8-1 første ledd andre pkt gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrifter; 
”om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.”  Denne forskriftshjemmelen er 
først og fremst gitt for å sikre forutberegnelighet for innbyggerne i kommunen, samt styre den 
kommunale saksbehandlingen og sikre likebehandling. Forskriften vil også være sentral ved 
klagebehandling, der kommunen gis anledning til å synliggjøre for Fylkesmannen hvordan 
nærskoleprinsippet er ivaretatt.

Forskrift om skolekretsgrenser skal være en funksjon av hvordan nærskoleprinsippet skal 
ivaretas for den enkelte elev i kommunen. Det kan ikke legges vekt på hensyn som vil være i 
strid med nærskoleprinsippet eller opplæringslovens formål; for eksempel ”lik belastning” på 
kommunens skoler, opprettholdelse av skoler med svakt elevgrunnlag, spredning av faglig 
sterke og svake elever, samling av minoritetselever og spesialundervisningselever osv. En 
forskrift vil derfor være klarest der den legger vekt på objektive forhold som geografi og 
topografi. Forskriften må imidlertid også åpne for å legge vekt på subjektive forhold, der 
spørsmål om nærskoleprinsippet må avgjøres i den konkrete sak.

Ettersom forarbeidene åpner for at kapasitet kan være et hensyn det kan legges vekt på i 
praktiseringen av nærskoleprinsippet, vil en forskrift om kretsgrenser som legger vekt på 
kapasitet kunne være lovlig. (Både Stavanger og Sandnes praktiserer slike forskrifter).

Det er imidlertid en svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved 
avgjørelsen av enkeltsaker og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser. Etter 
Utdanningsdirektoratets vurdering blir det først aktuelt å legge vekt på kapasitet når det kan 
dokumenteres at en skole er full. Kommunen må i en evt. lovlighetskontroll av forskriften eller 
behandlingen av en klagesak kunne dokumentere for Fylkesmannen at skolen er full.

 Det er en utfordring ved nærskoleprinsippet at en individuell rettighet skal oppfylles, i 
utgangspunktet uavhengig av kommunens økonomi, samtidig som det kan være 
relevant å legge vekt på kapasiteten på skolene. Kapasitetsproblemer har gjerne sin 
bakgrunn i at kommunen av praktiske og økonomiske årsaker ikke har klart eller 
ønsket å tilpasse skolestrukturen raskt nok. I andre tilfeller kan det være et bevisst 
valg at en skole ikke bygges ut i samsvar med behovet i nærområdet.

I nærskolesaker, og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser, kan det i 
utgangspunktet ikke legges vekt på fremtidige kapasitetsproblemer, uansett hvor 
dokumentert disse skulle vise seg å være. Dette innebærer at kommunen må fylle opp 
skolene hvert år med de elevene som etter nærskoleprinsippet hører til den enkelte skole.

Det at skolene skal fylles opp i forhold til sin kapasitet, innebærer imidlertid ikke at de skal 
være så fulle at èn elev fra eller til gjør at elevtallet på skolen blir ulovlig stort, jf 
opplæringsloven kap. 9a. En skole er full i nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har 
nådd en viss grense - skjønnsmessig, pedagogsk og bygningsmessig. Med et slikt 
maksimumstall som bakgrunn, må kommunen fordele de øvrige elevene på andre skoler på 
en forsvarlig og likeverdig måte, enten ved forskriftsregulering og/eller ved 
enkeltsaksbehandling.

Selv om skolen blir ansett som full etter overstående kriterier, vil det i realiteten som oftest vil 
være anledning til å ta inn tilflyttende elever som bosetter seg innefor det området som i 
forskrift eller praksis blir definert å sokne til en enkelt skole. Det vil for eksempel også gjerne 
være elever som flytter ut av skolekretsen, noe som frigjør plass for tilflyttende elever. En 
skole kan vurderes som full ved fordelingen av kommunens elever ved skoleårets start, 
samtidig som det er kapasitet til å ta imot enkeltelever som kommer tilflyttende inn i 
skolekretsen gjennom skoleåret. Det at en elev som flytter inn i skolekretsen midt i skoleåret 
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får skoleplass, samtidig som en som bor utenfor skolekretsen har fått avslag, vil ikke være 
usaklig forskjellsbehandling. 

Kommunestyret vedtok i KS-72/10:

1. I sentrum av Egersund tildeles elever på barnetrinnet skoleplass ved den skolen som 
er nærmest bostedet.

2. Dersom det er fullt på det trinnet som eleven skal gå, får eleven skoleplass på den 
nærmeste skole som har plass. Dette gjelder både barne-og ungdomstrinnet.

Slik saksbehandler ser det, har kommunen langt på veg laget en forskrift, men den må 
utarbeides mer detaljert, særlig hvordan den skal praktiseres. Dette bør inn i en 
skolebruksplan. I den forbindelse er det viktig at tidlig informasjon blir gitt om kapasiteten på 
skolene i forhold til framtidig boligbygging – hvor og når.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 04.06.2009
Utdanningsforbundet 
ved Husabø skole

Angående klassestørrelser og romforhold ved 
Husabø skole

3 U 09.09.2009
Utdanningsforbundet 
ved Husabø skole

Vedr  klassestørrelser og romforhold ved Husabø 
skole

7 I 18.08.2011 Utdanningsforbundet
Avklaring om romsituasjonen på Husabø skole -
etterlysning

8 U 06.09.2011 Utdanningsforbundet Svar på diverse innspill

10 I 31.10.2011 FAU - Husabø skole
Plassforhold, miljø og ressurssituasjonen ved 
Husabø skole

12 I 09.12.2011
FAU v/Anne Lise 
Egeland

Husabø skole trenger mer plass og flere 
ressurser - underskrifter

13 I 01.10.2012 Formannskapet Plassproblematikk Husabø skole
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Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.11.2012
Arkiv: :FA-A20
Arkivsaksnr.:
10/1843
Journalpostløpenr.:
12/28920

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Astrid Kongshavn
Vikar skolefaglig ansvarlig
51 46 82 46
astrid.kongshavn@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
038/12 Felles brukerutvalg 05.12.2012
144/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 
2012
  
Sammendrag:
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen. I St. meld. nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig 
at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert 
forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av 
sektoren på en god måte.

Skoleeiers plikt til å utarbeide rapport om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkrav (internkontroll), jf opplæringsloven § 
13-10 andre ledd.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
men kan bygges ut med en annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale 
behov. Det er data fra skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for 
skoleeiers vurdering av tilstanden. Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettportal der 
kommuner og skoler kan se skoleresultater på passordbeskyttet område.

Saksgang:
Avgjøres av kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tilstandsrapportene for 2010 og 2011 for grunnskolen i Eigersund kommune ble behandlet 
av kommunestyret høst 2010 og høst 2011.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig 
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at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert 
forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av 
sektoren på en god måte.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport:

 Kommuner
 Fylkeskommuner
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12

 Private skoler med rett til statstilskudd

Rapport om tilstanden i opplæringen

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, 
frafall og læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den 
øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er 
fastsatt i privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige 
rapporten om tilstanden i disse skolene.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 
Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag 
for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale 
målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor 
langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Krav til innhold i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale 
behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for 
skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at 
skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå 
innenfor de målområder som er satt opp.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde 
vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige 
i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter 
opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på 
områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre 
kilder for datainnhenting.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes 
ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med 
tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske 
innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data 
om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre 
kilder for datainnhenting.

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.

Det generelle systemkravet

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del 
av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf 
opplæringsloven § 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.

Personvern
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Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte 
identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter 
forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. 
Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse 
opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens 
bestemmelser.

Saksbehandlers vurderinger:
Utdanningsdirektoratet tilbyr et nytt verktøy i Skoleporten som skal gjøre det enklere for 
skoleeiere å lage den årlige rapporten om tilstanden i opplæringen. Tjenesten er tilgjengelig 
for alle brukere som er logget inn i Skoleporten.

Verktøyet består av en ferdig mal for rapporten. Dataene som inngår i rapporteringen 
hentes automatisk fra Skoleporten. Disse vil være inndelt i et sett obligatoriske 
indikatorer som skal være med for å oppfylle kravene til rapporten. I tillegg finnes det 
noen indikatorer som direktoratet anbefaler at skoleeier inkluderer. Verktøyet er 
utformet slik at brukere kan fylle inn malen slik den er, eller gjøre egne 
tilpasninger.  Malen er basert på data som finnes i Skoleporten, men skoleeieren kan 
også hente data fra andre kilder. 

I tilstandsrapporten for Eigersund har en valgt å sammenlikne data fra grunnskolen i 
kommunen med kommunegruppe 10 (tilsvarende Eigersund i størrelse), Rogaland 
fylke og nasjonale tall. På mange av de områdene som er obligatoriske i 
tilstandsrapporteringen, ser en at Eigersunds resultater ligger omtrent på 
gjennomsnittet men litt under. Selv om det er nye nasjonale prøver hvert år og 
prøven gjennomføres av nye elever, er det er mål at resultatene for Eigersund ligger 
over landsgjennomsnittet. 

Eigersund har en god lærerdekning slik det kommer fram i statistikken. I grunnlaget 
går det fram at timer til spesialundervisning og andre individuelle rettigheter er med i 
antall lærertimer. Eigersund kommune brukte 31,4 prosent av lærertimetallet til 
spesialundervisning i 2012 (GSI). I 2008 var andelen læretimer til 
spesialundervisningen 20,8 prosent. Mulighetene for å gi tilpasset opplæring til de 
øvrige elevene blir dårligere med økning i spesialundervisningen siden det totale 
antall lærertimer ikke har økt. Økningen i spesialundervisningen dreier ressursbruken 
fra fellesskap til enkeltindivid. Individperspektivet står mer i fokus en 
systemperspektivet.

Resultatene i Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund 2012 må ses i 
sammenheng med tilstandsrapportene for tidligere år. Når en nå får flere år med 
tilstandsrapportering etter samme malen, vil en kunne se trender i utvikling av 
elevresultatene og måle effekten av de tiltakene som settes i verk. Dette vil også 
være med å bevisstgjøre kommunepolitikerne i forhold til skoleeierrollen. 

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune sendes etter kommunal 
behandling til Fylkesmannen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.
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Alternative løsninger:
Ingen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
255516 Tilstandsrapport for grunnskolen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

13 U 03.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund 
kommune 2010

16 I 30.05.2011
Rambøll Management 
Consulting

Evaluering av årlig tilstandsrapport som tiltak for 
kvalitetsutvikling

25 I 07.11.2011
Utdanningsforbundet 
Eigersund

Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund 
kommune

27 U 15.12.2011
Fylkesmannen i  
Rogaland

Oversending av Tilstandsrapport for grunnskolen 
i  Eigersund 2011

32 X 31.05.2012 Torfinn Hansen Psykososialt skolemiljø Rundevoll skole

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.10.2012
Arkiv: :FA-A10, FA-C00
Arkivsaksnr.:
12/630
Journalpostløpenr.:
12/26380

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Nils Georg Hansen
Rådgiver
51 46 82 42
nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
145/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Eiger FK - idrettsbarnehage
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har mottatt søknad fra Eiger FK om å få starte opp og få godkjent en 
nye 4-avdelings idrettsbarnehage på Eigerøy.
Eiger FK vil stå som eier av barnehagen og har en visjon om å dyrke frem gode holdninger til 
kosthold og fysisk fostring gjennom bevegelseslek i idrettsbarnehagen.
Ny barnehage er en sentral del av opprettelsen av ”midtpunkt Eigerøy” 

Saksgang:
Saken har vært under utredning hos administrasjonen og har blitt liggende på vent en stund, 
blant annet for å få avklart klagebehandling for tilskudd 2011 og 2012 for de private 
barnehagene og en sak om bemanningsnorm for pedagogisk ansatte i barnehagene.
Formannskapet innstiller til Kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 29.10.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Rådmannen innstiller på at Eiger FK får godkjent sin søknad om å opprette en 4 
avdelings idrettsbarnehage og de vil få tilskudd til kapitalkostnader på lik linje med 
andre ikke – kommunale barnehager, tilsvarende kr. 7600,-pr. barn (for 2012).

2. Eigersund kommune vil derimot ikke kunne yte tilskudd til ordinær drift, såkalt 
driftstilskudd, da barnehagen søker etter at barnehagesektoren er blitt 
rammefinansiert 01.01. 2011 og det ikke er et barneoverskudd i dag stort nok til å 
dekke behovet for en ny barnehage på 4- avdelinger.

      Det betyr at det totale antall førskolebarn i kommunen vil bli spredt på flere   
      barnehager med færre barn i flere av barnehagene som resultat. Dette betyr at   
      økonomien til alle blir svekket.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken har vært oppe som referatsak i Formannskapet og i Kommunestyret.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune har konferert med Fylkesmannen i Rogaland om det er tillatt å si nei til 
nyetableringer av private barnehager. Dette har FM i sitt tilsvar sagt at det er etableringsrett 
og at kommunen dermed ikke kan nekte nyetableringer.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er positivt av Eiger FK ønsker å starte opp et alternativt barnehagetilbud med en 
idrettsprofil. Dette er noe helt nytt.
Dersom vi går inn og ser på Kostra tall, så viser det seg at antall førskolebarn i Eigersund 
kommune ligger på et stabilt nivå på ca. 875 barn i kommunale og private barnehager totalt 
og at de dermed fanges opp av allerede eksisterende barnehagetilbud i kommunen.
Tall fra Kostra viser at i de ni siste årene har befolkningstilveksten i Eigersund kommune
vært på 0,7 %, eller ca. 150 mennesker spredt ut over alle aldergrupper.. Dette er en 
marginal tilvekst.
Slik saksbehandler ser det, vil det derfor ikke være tilstede et behov for en helt ny fire -
avdelings barnehage.
Men det kan godt tenkes at ny idrettsbarnehage vil tiltrekke seg førskolebarn som allerede er 
i barnehage og dermed skape vakante plasser i allerede eksisterende barnehager.
Det vil kunne bety pedagogiske, så vel som økonomiske utfordringer.

Eiger FK søker Eigersund kommune om følgende:

- Godkjenning av en nye 4 – avdelings idrettsbarnehage
Barnehageloven § 6 omhandler virkesomhetens plikt til å søke om godkjenning og § 10 
som omhandler kommunens godkjenning. Her står det:
”kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i 
forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med 
hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til 
fylkesmannen”

- Barnehagen tildeles rammetilskudd på lik linje med de øvrige private 
barnehagene i kommunen

§ 14 i Barnehageloven omhandler Kommunalt tilskudd til godkjente ikke – kommunale 
barnehager.
Her står det blant annet:
”Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke – kommunale 
barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren er blitt rammefinansiert”
Av dette følger det at barnehager som søker om godkjenning etter denne frist som 
er01.01. 2011, ikke har automatisk rett på rammetilskudd. Kommunen avgjør søknad 
etter eget skjønn.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

- Det søkes om investeringstilskudd og eventuelt andre tilskudd som kan tildeles 
private barnehager

Investeringstilskudd kalles i Forskift for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke – kommunale barnehager, Rundskriv F-05/2011, for ”Tilskudd til 
kapitalkostnader”
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§ 5 sier at: ”Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i ikke- kommunale barnehager 
per heltidsplass”
Praksis i Eigersund kommune er å gi kapitaltilskudd tilsvarende nasjonale satser fastsatt 
av departementet. For 2012 utgjør dette kr. 7600,- per heltidsplass.

- Kommunen vil innstille positivt overfor Husbanken på deltakelse og 
finansiering

Dette vil Eigersund kommune kunne stille seg bak, om Eiger FK vil søke Husbanken om 
godkjenning.

- Faglig bistand i forbindelse med utvikling og oppstart
Her vil kommunen kunne yte faglig bistand i forbindelse med universell utforming.

- Barnehagen ferdigstilles og kan tas i bruk 15.august 2013
Her må det ses nærmere på trafikale problemstillinger i samarbeid med 
kommuneplanlegger og teknisk etat.

Slik saksbehandler ser det, vil Eiger FK kunne få godkjent sin søknad om å opprette en 4 
avdelings idrettsbarnehage og de vil kunne få tilskudd til kapitalkostnader på lik linje med 
andre ikke – kommunale barnehager.
Eigersund kommune vil derimot ikke kunne yte tilskudd til ordinær drift, såkalt driftstilskudd, 
da barnehagen søker etter at barnehagesektoren er blitt rammefinansiert 1.januar 20112, og 
det ikke er et stort nok antall barn til å dekke behovet for en ny 4- avdelings barnehage.

Universell utforming:
Kommunen vil på oppfordring fra Eiger FK yte faglig bistand i forbindelse med utforming av 
ny idrettsbarnehage.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Kapitalkostnader 4-avdelings barnehage (60 barn) 456000 456000
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Innstille på at Eiger FK får ordinært drifttilskudd på lik linje med ikke – kommunale 

barnehager som startet opp før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.
Dette vil i så fall bety økte utgifter for Eigersund kommune tilsvarende 10 millioner per 
kalenderår.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

219699
Søknad om oppstart og godkjenning av 4-avdelings idrettsbarnehage - Eiger 
fotballklubb

248843 Tilsvar på søknad om oppstart og godkjenning av 4-avdelings idrettsbarnehage
251148 Godkjenningsplikt søknad om ny barnehage

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.03.2012 Eiger FK
Søknad om oppstart og godkjenning av 4-
avdelings idrettsbarnehage - Eiger fotballklubb

2 U 11.10.2012 Eiger FK
Tilsvar på søknad om oppstart og godkjenning av 
4-avdelings idrettsbarnehage

4 I 22.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Godkjenningsplikt søknad om ny barnehage

Parter i saken:
Eiger FK
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EIGERSUND KOMMUNE

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben

  
  

Eiger FK
Uførfjellveien 50
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/26379 / 12/630 / FA-A10, FA-C00 Dato: 11.10.2012

Saksbehandler: Nils Georg Hansen Direkte telefon: 51 46 82 42 /   

E-post: nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilsvar på søknad om oppstart og godkjenning av 4-avdelings idrettsbarnehage

Deres søknad datert 5.mars 2012 om å få starte opp og få godkjent en ny 4-avdelings 
idrettsbarnehage vil bli tatt opp til politisk behandling i Formannskapet 21.november 2012 og 
i Kommunestyret 17.desember 2012.

Administrasjonen vil bruke tiden frem til politisk behandling til å gjøre en grundig 
saksforberedelse, hvor vi blant annet vil se på:

- Godkjenning
- Eventuelt rammetilskudd
- Eventuelt investeringstilskudd
- Behovsanalyse i forhold til antall førskolebarn
- Trafikale forhold
- Innstilling fra kommunen overfor Husbanken
- Faglig bistand, herunder universell utforming.

Vi beklager at denne saken har dratt litt ut i tid.

Med vennlig hilsen

Nils Georg Hansen
Rådgiver

Kopi til:
Ketil Helgevold Rådmann
Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi

Side 217 av 298



________________________________________________________________ 

Fra:  Ronæss Hanne Sørli 

Sendt: 22.10.2012 
Til:  Nils Georg Hansen 
Kopi: 
Emne: SV: Godkjenningsplikt søknad om ny barnehage 
________________________________________________________________ 

 Jeg kan bare svare i forhold til regelverket i barnehageloven som du sikkert skjønner-

Det er fortsatt etableringsrett som tidligere, men kommunen avgjør spørsmålet om finansiering jf. 
barnehageloven § 14 andre ledd:

"Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er 
rammefinansiert."

Med vennlig hilsen

Hanne Sørli Ronæss

rådgiver Utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland

Tel. 51568736

Fra: Nils Georg Hansen [mailto:nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 22. oktober 2012 14:12
Til: Ronæss Hanne Sørli
Kopi: Tore L. Oliversen
Emne: Godkjenningsplikt søknad om ny barnehage

Til: Fylkesmannen i Rogaland ved rådgiver Hanne Sørli Ronæss,
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Eiger FK har søkt Eigersund kommune om tillatelse til å bygge ny 4-avdelings idrettsbarnehage med 
oppstart høsten 2013.

I den forbindelse så har vi følgende spørsmål til Fylkesmannen:

Kan Eigersund kommune innstille på at en barnehage ikke bygges?

Med hilsen

Nils Georg Hansen

Rådgiver

Levekår

Eigersund kommune
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :FA-V12
Arkivsaksnr.:
08/4562
Journalpostløpenr.:
12/27967

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
146/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Videreføring av samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i 
Dalane
  
Sammendrag:
Fylkesmannen i Rogaland ønsker å få bekreftet at prosjektet ”Bygdeutvikling i Dalane” blir 
videreført og at tidsrammen for prosjektet blir bedre avklart. Fylkesmannen ønsker en 
bekreftelse på at prosjektet blir videreført til og med 2015. Videre foreslår de at det i 
begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode blir tatt stilling til om prosjektet skal 
videreføres for en ny 4- års periode. 

Saksgang:
Saken avgjøres av kommunestyret. 

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune slutter seg til videreføring av Bygdeutvikling i Dalane til og med 
2015 med disse partene: Dalanerådet ( Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal),  
Innovasjon Norge Rogaland og  Fylkesmannen i Rogaland)

2. I begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode tar Eigersund kommune stilling til om 
prosjektet skal videreføres for en ny 4- års periode. 

3. Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland fortsetter som prosjekteier og er 
arbeidsgiver for stillingen. 

4. BU-prosjektlederen skal ha kontorplass på Landbrukssenteret på Helleland. 
5. Styringsgruppe med 2 oppnevnt av Dalanerådet, 1 fra Innovasjon Norge og 1 fra 

Fylkesmannen i Rogaland (leder av styringsgruppa og prosjektansvarlig) videreføres. 
6. Kommunene i Dalane skal dele på 50% av utgiftene til stillingen. Disse utgiftene 

deles ved at kommunene betaler en lik andel, 12,5 % hver. 
7. Organisering og finansiering av arbeidet evalueres etter 2015. 
8. Vedtaket er fattet med forbehold om at de andre Dalanekommunene fatter tilsvarende 

vedtak om deltakelse i prosjektet.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
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En viser til brev av 04.09.2012 fra Fylkesmannen i Rogaland til Eigersund kommune. 
Tilsvarende brev er sendt til de andre Dalane kommunene. Det er ønske om å få bekreftet at 
prosjektet ”Bygdeutvikling i Dalane” blir videreført og at tidsrammen for prosjektet blir bedre 
avklart. Fylkesmannen ønsker en bekreftelse på at prosjektet blir videreført til og med 2015. 
Videre foreslår de at det i begynnelsen av hver ny kommunestyreperiode blir tatt stilling til om 
prosjektet skal videreføres for en ny 4- års periode. Fylkesmannen og Innovasjon Norge 
ønsker å bevilge midler til videreføring av prosjektet.  

Bygdeutviklingsprosjektet i Dalane er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Bjerkreim, 
Eigersund, Sokndal og Lund, Innovasjon Norge Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland. 
Samarbeidsprosjektet blir finansiert slik:   Fylkesmannen 25%, Kommunene i Dalane med 
12,5% hver og Innovasjon Norge med 25%. I 2011 var samlet kostnad kr. 640.200. 
Kostnaden for hver kommune ble på kr. 80.250. 

Fylkeskommunen bidrar ikke til finansiering av stillingen. I 2011 ble det imidlertid etablert et 
formalisert samarbeid mellom skape.no og Fylkesmannens distriktskonsulenter (blant annet 
BU i Dalane). Fylkeskommunen er som kjent juridisk og administrativt ansvarlig for skape.no 
og i tillegg er det flere partnere. Avtalen betyr et tettere samarbeid om etablererveiledning  og 
kompetanseheving. I tillegg blir distriktskonsulentene  profilerte som samarbeidspartnere og 
de kan nytte materiell som er utviklet.

Samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i Dalane bygger på en avtale fra 2005 mellom 
Dalanerådet på vegne av disse kommunene, Innovasjon Norge Rogaland og Fylkesmannen i 
Rogaland.  Gjennom denne avtalen ble tidligere samarbeid om bygdeutvikling i Dalane 
videreført. Avtalen gjelder for et år og blir automatisk fornyet for et år om gangen dersom den 
ikke blir sagt opp av partene. 

Arbeidet blir ledet av en styringsgruppe med en representant fra hver av kommunene, en fra 
Innovasjon Norge Rogaland og en fra Fylkesmannen i Rogaland.   
Fylkesmannen har arbeidsgiveransvar for prosjektlederen og leder styringsgruppa.

Kenneth Bakkehaug er prosjektleder i 100 % stilling. Han ble tilsatt i et 3-årig engasjement 
og begynte i stillingen 2. august 2010.  Han har kontorsted på Landbrukssenteret på 
Helleland. Mye av prosjektlederens tid har gått med til arbeid for melkeprosjektet ”Dagros i 
Dalane”.  Dette for å søke og bøte på den dramatiske nedgangen i antall melkebruk i Dalane, 
som har vært i mange år. I tillegg arbeider han mye med å hjelpe folk fram med satsing på 
lokalmat og reiseliv. Kenneth Bakkehaug er nå inne i det siste året av engasjementperioden.
Han trives godt i jobben og er motivert for å fortsette i stillingen, dersom prosjektet blir 
videreført.  

Det finnes totalt 4 regionale bygdeutviklingsstillinger i Rogaland.  

Bygdeutvikling i Dalane har lang tradisjon. Arbeidet ble startet som midlertidig prosjekt i 1993
etter forhandlinger mellom Staten ved fylkeslandbrukskontoret (nå Fylkesmannens 
landbruksavdeling) og kommunene i Dalane ved Dalanerådet. Prosjektet ble finansiert ved at 
Dalanerådet og Fylkesmannen v/ Landbruksavdelinga dekket 50% av lønnsmidlene hver. 
Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen betalte i tillegg kontorutgifter for prosjektet, mens 
driftsutgiftene  kr. 100.000 pr. år, ble dekket av eksterne midler fra Statens landbruksbank. 
Kommunene betalte sin andel etter folketall. Prosjektleder Ole Haneberg begynte i stillingen 
1. august 1993. Prosjektets funksjonstid var fram til 31. juli 1996. Arbeidet i prosjektet 
omfattet ny landbrukstilknyttet næringsutvikling og generell bygdeutvikling. 

I 1996 besluttet man å videreføre arbeidet på fast basis i en 3 års periode fra august 1996 til 
og med juli 1999. Finansieringen ble en samfinansiering mellom Staten og kommunene med 
½-part hver av lønnsmidlene på hver part. Driftsmidler ble dekket over budsjettet til 
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Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga. Kommunene betalte sin andel etter folketall. 
Den ansatte var  ansatt i fast stilling, med Fylkesmannen i Rogaland som arbeidsgiver og 
med fylkesjordsjefen som nærmeste administrative overordnede. I styringsgruppen hadde 
landbruksorganisasjonene 2 representanter.  Den resterende gruppen bestod av 1 
representant for fylkesmannen, 2 representanter for Dalanerådet og en representant for 
landbruksforvaltningen i kommunene i Dalane.   

Det ble bestemt i alle kommuner og i landbruksavdelingen å videreføre prosjektet i 3-års 
perioden fra 01.08.1999 til 31.07.2002. Som tidligere skulle landbruksorganisasjonene ha 2 
representanter i gruppen. Den resterende gruppen skulle bestå av 1 representant for 
fylkesmannen, 2 representanter for Dalanerådet og en representant for 
landbruksforvaltningen i kommunene i Dalane.   Kommunene betalte sin andel etter folketall.

I forbindelse med ”Sparepakkene” i Eigersund i 2003 valgte Eigersund kommune å gå ut av 
samarbeidsprosjeket ”Bygdeutvikling i Dalane”.  De øvrige Dalanekommunene (Bjerkreim, 
Lund og Sokndal) valgte å forsette prosjektet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og 
Innovasjon Norge. En ny fordelingsmodell ble godkjent, der prosjektleder skulle arbeide halv 
stilling som bygdeutvikler i Dalane og halv stilling hos Fylkesmannen. 

I 2004 var det arbeid for finne løsninger for å få alle kommunene med igjen. Fram til da 
hadde prosjektet vært finansiert i forhold til antall innbyggere i den enkelte kommune noe 
som Eigersund kommune mente hadde ført til en skjev fordeling i forhold til nytten i den 
enkelte kommune. 

I 2005 ble det fattet følgende vedtak i kommunestyre i Eigersund 28.02.2005 i sak 09/05: 

1. Eigersund kommune deltar i samarbeidsprosjektet ”Bygdeutvikling i Dalane”.
2. Bygdeutviklingsarbeidet ”BU i Dalane” organiseres fortsatt som et prosjekt for ett år 

om gangen. 
3. Kommunene i Dalane dekker 50% av utgiftene til stillingen. Innovasjon Norge avd. 

Rogaland og Fylkesmannen dekker de øvrige 50% . 
4. Dalanekommunenes kostnader med Bygdeutviklingsprosjeketet fordeles mellom 

kommunene på følgende måte: 
a) Hver kommune betaler et grunnbeløp på kr. 30.000. 
b) Kostnader med  prosjektet ut over dette fordeles på kommunene etter medgått 

tid. 
5. Handlingsplanene for arbeidet med BU i Dalane samordnes med- og innarbeides i –

de årlige handlingsplanene til Strategisk Næringsplan for Dalane/regionalt 
utviklingsprogram for Dalane. 

6. Kontorsted for rådgiveren for BU i Dalane er Dalane Næringshage. 
7. Formell styring med prosjektet avklares med Fylkesmannen i Rogaland/Innovasjon 

Norge avd. Rogaland.
8. Bygdeutviklingsprosjektet evalueres innen utgangen av 2005
9. Vedtaket er fattet med forbehold om at de andre Dalanekommunene fatter tilsvarende 

vedtak om deltakelse i prosjektet.  
10. Finansiering av Eigersund kommunes deltakelse skjer innenfor 

sentraladministrasjonenes budsjett. 

De andre kommunene i Dalane vedtok tilsvarende vedtak som i Eigersund kommune. 

Det vises til brev underskrevet av Jon Ola Syrstad (Fylkesmannen), Karl Bøe Skogen 
(Innovasjon Norge) og Gudmund Holmen (Dalanrådet) i  2005. I dette brevet kan vi lese at 
Dalanerådet, på vegne av kommunene Eigersund, Sokndal, Lund  og Bjerkreim, Innovasjon 
Norge Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga var enige om at 
prosjektet ”Bygdeutvikling i Dalane” skulle videreføres fra 01.01.2005. Avtalen gjaldt for et år, 
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men ble automatisk fornyet for et år om gangen dersom den ikke blir sagt opp av en av 
partene. Oppsigelse måtte gjøres med 6 måneders varsel pr. 01.01 eller pr. 01.07. 
Prosjektleder Ole Haneberg var ansatt av Fylkesmannens landbruksavdeling  (FMLA) i fast 
stilling . FMLA hadde således det formelle arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen. 
Prosjektlederen skulle ha kontor i Dalane næringshage. Prosjektlederen skulle føre timelister 
som viser hvordan arbeidstiden ble nyttet. Av timelista skulle det gå fram hva slags prosjekt 
en hadde arbeidet med og hvilken kommune dette kom til gode. Timelista skulle også vise 
tidsbruk på fellesprosjekt. Utgifter til lønn (inkl. sosiale utgifter), reiser, kontorhold m.m ble 
fordelt slik: 

FMLA 25%
Innovasjon Norge 25%
Kommunene i Dalane    50%

Kommunene skulle betale hver kr. 30.000 som et grunnbeløp. Resten av kommunene sine 
kostnader ble fordelt på den enkelte kommune prosentvis. Utgangspunktet for denne 
beregninga var prosjektlederen sine timelister for året og nedlagt arbeid i den enkelte 
kommune. Kommunene sitt grunnbeløp og FMLA og Innovasjon Norge sin støtte til 
prosjektet skulle dekke den tiden som gikk med til fellesprosjekt for Dalane, 
kompetanseheving m.m.  Kommunene fikk regning ved årsskifte på sin del av kostnaden 
siste år. Utgangspunktet skulle være regnskapsførte utgifter i prosjektet siste år. 
Det ble etablert en styringsgruppe for prosjektet ”Bygdeutvikling i Dalane”. Denne skulle  ha 
4 representanter fra Dalanerådet – en fra hver kommune. . 
Fylkesmannen som arbeidsgiver for prosjektlederen var leder av styringsgruppa. 
Næringssjefen i Dalane og jord- og skogbrukssjefene hadde møte og talerett i 
styringsgruppa. Det skulle holdes møte i styringsgruppa når et av medlemmene ba om det. 
Ellers kalte lederen inn til møte minst tre ganger pr. år.   

Videreføring av bygdeutvikling i Dalane var oppe som egen sak i Dalanerådet 10.12.2009. I 
følge referat fra møtet 17.12.2009 ble følgende bestemt: ”

1. Bygdeutvikling i Dalane videreføres med disse partene: Dalanerådet ( Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal),  Innovasjon Norge Rogaland / Rogaland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland)

2. Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland fortsetter som prosjekteier og er 
arbeidsgiver for stillingen. 

3. BU-prosjektlederen skal ha kontorplass både i Lund kommune og på 
Landbrukssenteret på Helleland. 

4. Det opprettes en styringsgruppe med 2 oppnevnt av Dalanerådet, 1 fra Innovasjon 
Norge/Rogaland fylkeskommune og 1 fra Fylkesmannen i Rogaland (leder av 
styringsgruppa og prosjektansvarlig). 

5. Kommunene i Dalane skal dele på 50% av utgiftene til stillingen. Disse utgiftene 
deles ved at kommunene betaler en lik andel, 12,5 % hver. 

6. Det rapporteres til partene minst en gang pr. år. Dalanerådet behandler prosjektets 
handlingsplan og årsmelding som en egen sak årlig. 

7. Det utarbeides en arbeidsinstruks for stillingen som godkjennes av alle partene. 
8. Organisering og finansiering av arbeidet evalueres etter to år i 2012. 
9. Dalanerådet oppnevnet rådmennene i Lund og Bjerkreim – eller den de bemyndiger 

til å være Dalanerådets representanter i styringsgruppen for BU i Dalane. Tilsvarende 
er rådmennene i Sokndal og Eigersund vararepresentanter til styringsgruppa. ”

    
Kommunene i Dalane sluttet seg til vedtaket i Dalanerådet i 2010. Sokndal kommunestyre 
mente i tillegg i sak 4/10 på møte 22.02.2010 at alle kommunene bør kunne stille kontorplass 
til disposisjon ved behov i forhold til konkrete prosjekt.     
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Saksbehandlers vurderinger:
Prosjektleder i bygdeutviklingsprosjektet i Dalane skal være daglig leder av melkeprosjektet 
”Dagros i Dalane” og hjelpe til med utvikling av bygdenæringer basert på lokale ressurser i 
Dalane. 

Melkeprosjektet i Dalane, et 3-årig prosjekt fra 2010, basert på RUP-midler og midler fra 
Fylkesmannen, er et viktig prosjekt for å opprettholde melkeproduksjonen i Dalane. 
Melkeprosjektet har bidratt til økt samhold mellom grunneiere, også på tvers av 
kommunegrenser og optimisme og større investeringslyst innen melkeproduksjon i Dalane 
de siste årene.  Melkebønder har gjennom prosjektet søkt om støtte til effektivitetskontroll, 
investeringsstøtte til innendørsmekanisering, utredningsmidler og veivalgsrådgivning.  
Styringsgruppa til Bygdeutvikling i Dalane har vedtatt at prosjektleder skal arbeide ca. 30% 
av arbeidstiden med melkeprosjektet. Arbeidsfristen med å fullføre melkeprosjektet er nå 
forlenget til 31.08.2015. 

Prosjektets innsats på bygdenæringer skal særlig være på å bistå etablerere, 
enkeltmennesker og grupper som ser muligheter og ønsker å videreutvikle nye næringer på 
gården eller i bygda. Prosjektlederen har de siste årene arbeidet mye med lokalmat og 
reiseliv.  

En mener prosjektlederen arbeider med svært relevante tema i landbruket i Dalane. 
Melkeproduksjonen  er selve bærebjelken i landbruket i Dalane. Som bygdenæringer  
(tilleggsnæringer)  er reiseliv/gårdsturisme og spesielt videreforedling av mat viktige 
satsingsområder. Prosjektlederen arbeider både med tradisjonell landbruk og 
tilleggsnæringer og alternative muligheter når tradisjonell drift legges ned.

Saksbehandler mener at bygdeutviklingsprosjektet i Dalane gjør en svært viktig jobb med å 
utvikle og opprettholde landbruket i Dalane i samarbeid med landbrukskontorene.  Det har 
vært et nært samarbeid mellom bygdeutvikling i Dalane og landbrukskontorene siden 1993, 
og en håper dette kan fortsette framover.  De utfyller hverandre på en god måte. 

Bygdeutvikling i Dalane er ofte helt sentrale i planleggings- og etableringsfasen i prosjekter i 
landbruket på bygdenæringer (tilleggsnæringer) og har god kompetanse på dette.  En finner 
det derfor svært viktig at Dalaneregionoen har en regional stilling knyttet til bygdeutvikling. 
Stillingen er også svært rimelig. Kommunene i Dalane får en 100% stilling, men betaler kun 
50% av kostnadene med denne. 

Det er fornuftig at  kommunens utgifter fordeles likt på alle 4 kommuner. Det vil da bli et fast 
og forutsigbart utlegg pr. år. Fordeling etter timelister som viser hvordan arbeidstiden er 
nyttet i den enkelte kommune  kan skape uenighet og unødvendig byråkrati. 

En anbefaler at prosjektet videreføres i sin nåværende form.  

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
I 2011 var samlet kostnad for prosjektet kr. 640.200 og kostnaden for hver kommune ble ca. 
kr. 80.250.  Det blir noen økte kostnader i årene som kommer som følge av normal
prisutvikling og lønnsutvikling til prosjektleder.  
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum Ca. kr. 84000 Ca. kr. 88.000 Ca. 92.000

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Eigersund kommune ønsker ikke å videreføre samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i Dalane. 
Eigersund kommune går ut av prosjektet fra 1.7.2013. Dette med følgende begrunnelse: 
******

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
244486 Samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i Dalane - forlengelse av avtale
251764 Bygdeutvikling i Dalane - samarbeidsavtale 2005
103208 Bygdeutvikling i Dalane - videreføring
251772 Prosjekt bygdeutvikling i Dalane - behandling av sak i Eigersund i 2005

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.11.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Prosjekt Bygdeutvikling i Dalane - Innbetaling av 
sluttoppgjør for 2007

2 I 17.12.2009 Dalanerådet Bygdeutvikling i Dalane - videreføring

3 I 01.03.2010 Sokndal kommune
Melding om vedtak: Videreføring av 
Bygdeutvikling i Dalane

4 I 04.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Samarbeidsprosjektet Bygdeutvikling i Dalane -
forlengelse av avtale

6 X 30.10.2012 WorkCentre 7428 Bygdeutvikling i Dalane - samarbeidsavtale 2005

7 X 30.10.2012 WorkCentre 7428
Prosjekt bygdeutvikling i Dalane - behandling av 
sak i kommunestyret i 2005

Parter i saken:
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Bjerkreim Kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ
Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 sentrum 4001 STAVANGER

Innovasjon Norge Posboks 8034 4068 STAVANGER
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
Rogaland 
Fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I 
DALANE
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :FE-026, TI-&10, 
TI-&17
Arkivsaksnr.:
07/3813
Journalpostløpenr.:
12/28050

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Ketil Helgevold
Rådmann
51 46 80 13
ketil.helgevold@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
147/12 Formannskapet 13.12.2012

Kommunestyret 17.12.2012

Endring av vedtektene for Dalane Universitets- og 
Kompetansefond.
  

Sammendrag:
Saken gjelder endring av vedtektene for Dalane Universitets- og Kompetansefond. Fondet
ble til etter et ekstraordinært uttak av midler fra Dalane Energi IKS.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyet:

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune godkjenner det reviderte utkast til vedtekter for Dalane Universitets 
og Kompetansefond slik det er vedlagt og anbefalt i Dalanerådets møte 25.04.12.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Dalanerådet har i møte 25.4.12 behandlet vedtekter for Dalane Universitets- og
Kompetansefond.

I den forbindelse skriver næringssjefen i Dalane følgende i sitt saksframlegg:

”Høsten 2006 gjorde de fire Dalane kommunene likelydende vedtak om å etablere et
universitets- /kompetansefond for Dalane, og ba Dalane Energi IKS om å sette av 5 % av sitt
totale årsoverskudd før utbytte fra samme år og inntil fondet hadde vokst til 3 millioner. Våren
2009 var startkapitalen på plass og etter vedtak i kommunene utarbeidet tidligere
næringssjef stiftelsesdokumenter og vedtekter for et aksjeselskap. Disse ble oversendt
Brønnøysundregistrene, men i brev datert 11. juni 2009 svarer Enhets- og
Foretaksregistreret at de har kontrollert papirene, men finner å ikke kunne registrere enheten
på grunn av mangler. Etter dette har saken blitt liggende i bero.

Startkapitalen, kr. 3.000.000,- er skutt inn på konto 3205.22.59753 under Dalanerådet.
Midlene er i hovedsak urørt, men tidligere næringssjef har gjort uttak i forbindelse med
investeringer i tilbudet Dalane studiesenter. Disse transaksjonene er sanksjonert med vedtak
i Dalanerådet ifølge tidligere næringssjef. Bokført saldo på fondets konto 3205.22.59753 er
pr. 21.03.12 kr. 2.914.651,12.
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Etter saksbehandlers vurdering bør forvaltningen av disse midlene snarest formaliseres i
vedtekter jf. kommunestyrevedtakene fra Bjerkreim, Lund og Sokndal, men en kan ikke se at
det er verken grunn til eller formålstjenlig å stifte et aksjeselskap med de kostnader og
merarbeid dette påfører fondet. Kapitalavkastning er ikke formålet, risiko er ikke en faktor og
eierforholdet mellom fire kommuner er oversiktlig og krever heller ikke en slik
selskapsmodell. Snarere anbefales det at kontoen enkelt og greit tilknyttes vedtekter med
formålsparagraf, regler for forvaltning og tydelige føringer for uttak - krav om godkjenning i
Dalanerådet mv.

Fondet vil i en slik ordning være underlagt Dalanerådets revisjon, og nyter i tillegg godt av
betingelser i reforhandlet bankavtale som nylig ble inngått i samarbeid med SR-Bank og
Eigersund kommune.

Næringssjefens reviderte forslag til vedtekter (se vedlegg) er kvalitetssikret av Rogaland
Revisjon v/ statsautorisert revisor Cicel T. Aarrestad som i epost datert 10.04.12 skriver:

Det er like enkelt å ha et fond for denne aktivitet underlagt næringssjefen – kanskje enklere
da en slipper doble regnskap mv. Vedtekter bør godkjennes av kommunestyrene hvis de har
godkjent AS.

Det siste er riktig. Opprinnelig vedtak i kommunene legger opp til stiftelse av et eget
aksjeselskap. Dersom Dalanerådet støtter forslag til vedtak må dette sanksjoneres med nye
vedtak i kommunestyrene.”

Dalanerådet fattet følgende vedtak:

Utkast til vedtekter for Dalane Universitets- og Kompetansefond anbefales med følgende
endring og oversendes kommunene for politisk behandling:
- Siste setning i formålsparagrafen (§1) fjernes «Fondets midler kan nyttes til å realisere
nødvendige bygg og lokaler for slike formål.

Konstituert næringssjef har reforhandlet fondets rentebetingelser i høst, og Dalanerådet ba i
møtet om fortsatt fokus på dette framover. Revidert utkast til vedtekter ligger som vedlegg til
saken.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen støtter vurderingene bak vedtaket hos Næringssjefen i Dalane og Dalanerådet
om å gjøre organiseringen og forvaltningen av Dalane Universitets- og Kompetansefond
enklest mulig. Rådmannen anbefaler at Eigersund kommune stiller seg bak endringen av
vedtektene for fondet.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Midler fra fondet kan brukes til å etablere og videreføre høyere utdanningstilbud i Dalane.
Midler fra fondet er brukt til etableringen av Dalane Studiesenter som blant annet har 
fokusert på utdanninger som førskolelærer- og lærerutdanning. Desentraliserte utdanninger 
innenfor disse yrkene kan bidra til at Dalaneregionen vil kunne tilby barn og unge barnehager 
og skoler med kvalifiserte ansatte.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251836 Vedtekter for Dalane Universitets- og kompetansefond datert 26.04.11

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 I 04.10.2007 Dalanerådet Møtebok fra Dalanerådets møte  1. oktober 2007
1 I 05.11.2007 Dalanerådet Innkalling til Dalanerådet 19.11.07

4 I 19.11.2007 Dalanerådet
Møtebok fra Dalanerådets møte 19. november 
2007

2 I 26.11.2007 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 03.12.07
5 I 14.01.2008 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 21.01.08
6 I 26.02.2008 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 04.03.08
7 I 19.05.2008 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 26.05.08
8 I 06.06.2008 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 17.06.08
9 I 18.08.2008 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 25.08.08
10 I 23.09.2008 Dalanerådet Inntalling til møte i Dalanerådet 01.10.08
11 I 24.11.2008 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 03.12.08

12 I 27.11.2008 Dalanerådet
Vedlegg til sak 60/80 - Jøssingfjordsenteret - Ny 
styringsgruppe

13 I 02.02.2009 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 09.02.09

14 I 18.02.2009 Dalanerådet
Oversendelse av saker fra Dalanerådet februar 
2009

15 I 10.03.2009 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 18. mars 2009
16 I 19.05.2009 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 25.05.09
17 I 14.06.2009 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet, 22.06.09
18 I 01.09.2009 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet, 10.09.09
19 I 21.09.2009 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet, 29.09.09

20 I 25.09.2009 Dalanerådet
Saksdokumenter til møte i Dalanerådet, 29.09.09 
- sak 47/09 Dalanerådets regnskap for 2008 og 
sak 50/09 Dalanerådets budsjett for 2010

21 I 26.10.2009 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet, 04.11.09
22 I 03.12.2009 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 10.12.09
23 I 10.12.2009 Dalanerådet Dalanerådets møtebok 10.12.09
24 I 21.12.2009 Dalanerådet Dalanerådets Møtebok 10.12.2009

25 I 21.01.2010 Dalanerådet
Innkalling til møte i Dalanerådet 01.02.10 -
møtebok fra Dalanerådets møte 10.12.09

26 I 04.02.2010 Dalanerådet Møtebok Dalanerådet 01.02.10
27 I 28.03.2010 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 07.04.10
28 I 03.05.2010 Dalanerådet Møtebok fra Dalanerådet den 07.04.2010
29 I 01.06.2010 Dalanerådet Innkalling til møte i Dalanerådet 11.06.10

30 I 09.08.2010
Leder PF Rogaland Arild 
Sandstøl

Møte med Dalanerådet

31 I 06.09.2010 Dalanerådet Innkalling til møte i  Dalanerådet 15.09.10
32 I 16.09.2010 Dalanerådet Dalanerådets budsjett 2011

41 X 26.04.2011
Vedtekter for Dalane Universitets- og 
kompetansefond datert 26.04.11

33 I 22.09.2011 Dalanerådet
Dalanerådet -  22. september kl 10-15 (Lund) -
møteprotokoll

34 I 22.11.2011 Dalanerådet
Innkalling til Dalanerådets møte torsdag 
01.12.11, kl.10-14 i formannskapssalen i 
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Eigersund

35 I 29.12.2011 Dalanerådet
Dalanerådet - møteprotokoll  01.12.11 og 
utfyllingsmal til Politikerportrettet på dalane.no

36 I 26.04.2012 Dalanerådet
Referat fra Dalanerådets møte 25.04.12 -
protokoll

37 I 24.05.2012 Dalanerådet
Dalanerådet - Sak 10/12: Dalane Universitet- og 
Kompetansefond - krever oppfølging i 
kommunene

38 I 18.10.2012 Dalanerådet
Oppfølging av Dalanerådets vedtak om Dalane 
Universitets- og Kompetansefond

39 I 24.10.2012 Dalanerådet
Vedr. oppfølging av Dalanerådet-sak 10/12, nye 
vedtekter til Dalane Universitets- og 
kompetansefond

40 I 25.10.2012 Dalanerådet
Tilbakemelding vedr. oppfølging av Dalanerådet-
sak 10/12, nye vedtekter til Dalane Universitets-
og kompetansefond

Parter i saken:
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Saker til formannskapets møte 13.12.2012 
– som kun skal behandles / avgjøres i 
hovedutvalget 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.11.2012
Arkiv: :FA-A20, 
TI-&30
Arkivsaksnr.:
09/1367
Journalpostløpenr
.:
12/30148

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandle
r:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Kåre Ingvar Helland
Kommunalsjef levekår
51 46 80 14
kaare.ingvar.helland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
148/12 Formannskapet 13.12.2012

Satsingsområder for grunnskolen for 2013.

Sammendrag:
Virksomhet og aktivitet i grunnskolen er regulert Opplæringsloven. I tillegg kommer 
Læreplanen for grunnopplæringen, bestående av en generell og en fagdel som er en 
konkretisering og utdyping av loven.  Førstnevnte har forskrifts status og er således 
forpliktende for hele utdanningsløpet.

I praksis vil det være umulig å gå like nøye inn på hele innholdet i lov- og planverk, og derfor 
velger de enkelte kommuner og skoler ut temaer og områder som vil være spesielt i fokus for 
en periode.

De kommunale målene blir blant annet politisk behandlet i forbindelse med årsbudsjettet. For 
2012 ble følgende listet opp:

 Økt fokus på arbeid mot mobbing gjennom manifest mot mobbing. 0-toleranse.
 Fortsatt vektlegging å leseferdigheter på alle trinn.
 Økt læringsutbytte for elevene og bedre vurderingsgrunnlag for lærer gjennom 

deltakelse i prosjektet vurdering for læring..
 God ivaretakelse av høyt begavede førskolebarn og elever.
 Videreutvikle Grøne Bråden barnehage som ressursbarnehage for førskolebarn med 

spesielle behov.
 Fokus på arbeid med sosial kompetanse, språklig utvikling og tall, rom og mengde i 

barnehagene..

Følgende er foreslått for 2013:
 Få ned andelen som mottart spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.
 Aktivt arbeid mot mobbing i barnehager og skoler, 0 toleranse.
 Tidlig innsats på alle plan og arenaer, forebygging framfor reparering.
 Fokus på grunnleggende ferdigheter i matematikk og norsk.
 Arbeide for god strukturer og rutiner for planlegging, iverksettelse og koordinering av 

tiltak for barn og unge med hjelpebehov.

I tilegg har det blitt fattet politiske vedtak ( FS 046/12) om å satse på og prioritere følgende:
1. Tidlig innsats, 1. til 4. trinn.
2. Nulltoleranse for mobbing.
3. Ferdigheter i lesing, skriving og regning.
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Ovennevnte vil bli innarbeidet i den overordnede temaplan or skole som etter planen vil bli 
fremmet i løpet av v. 2013.

Disse målsettingene er også innarbeidet i handlingsplanene som de enkelte skoler arbeider 
etter, og inntrykket er at de forskjellige elementer i planverket henger rimelig godt sammen.

Saksgang:
Endelig vedtak i formannskapet 13.12.12 

Rådmannens forslag til vedtak 26.11.2012:

For 2013 er tidlig innsats, nulltoleranse for mobbing og ferdigheter i lesing skriving og 
regning hovedstasingsområder i grunnskolen i Eigersund.

Arbeid med tidlig innsats gis høy prioritet i alle aktiviteter og fag.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tidligere temaplaner for skoleverket har vært gjenstand for politisk behandling. Sak om 
tilstandsrapport for skolen som fremmes parallelt berører også samme tema fra en litt annen 
synsvinkel

Andre opplysninger / fakta i saken:

Overordnede målsettinger i planperioden for Eigersundskolen (FS 046/12):

1. Tidlig innsats, 1- 4. trinn.
2. Nulltoleranse mot mobbing.
3. Ferdigheter i lesing, skriving og regning.

 Tidlig innsats 1. – 4. trinn

Tidlig innsats innebærer at elever som har problemer med læringen, får hjelp så snart 
problemet avdekkes. Det er spesielt viktig at tiltak settes inn så tidlig som mulig i livet. 
Regjeringens barnehageløft og St.meld. nr. 16 (2006–2007) inngår i satsingen på tidlig 
innsats og livslang læring. Tidlig innsats innebærer at det etableres en kultur for å gripe inn 
uansett alder. Dette er spesielt viktig for å hindre at elever og lærlinger faller fra i 
videregående opplæring. For å kunne sette inn tiltak tidlig må det legges vekt på å kartlegge 
barn og unge som ikke har tilfredsstillende læringsutvikling på alle nivåer i 
grunnopplæringen, og det må finnes kompetanse ved skolen for elever som har behov for 
ekstra hjelp. Det er også viktig at skolen har et godt samarbeid med barnehagen slik at 
overgangen fra barnehage til skole blir best mulig for barna.
Tre strategier i arbeidet er viktig:
Dette er fange opp – følge opp, målrettet kompetanse – styrket læringsutbytte og samarbeid 
og samordning – bedre gjennomføring. 
I målene for bedre læring for barn og unge i barnehage og grunnopplæring ses læringsmiljø, 
tilpasset opplæring og spesialundervisning i sammenheng:

 skape motivasjon og forebygge vansker gjennom gode læringsmiljøer

 møte mangfoldet av elevers forutsetninger og evner gjennom tilpasset opplæring
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 realistiske mål, konkrete tiltak og gode rutiner for vurdering i spesialundervisningen  

Tilpasset opplæring, tidlig innsats og gode læringsmiljøer i grunnopplæringen 

I opplæringsloven § 1-3 fremmes to grunnleggende prinsipper for grunnopplæringen, 
prinsippet om tilpasset opplæring og prinsippet om tidlig innsats. Paragrafen fastsetter at 
«opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 
lærekandidaten» og retter seg deretter direkte mot elever med svake ferdigheter, ved blant 
annet å nevne viktigheten av høy lærertetthet i norsk/samisk og matematikk på 1.–4. 
årstrinn. 

Det vektlegges blant annet lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp og 
relasjonen mellom elev og lærer som avgjørende for å skape gode læringsmiljøer. I dette 
ligger blant annet:

 tydelig struktur i undervisningsforløpet 

 tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø 

 høye forventninger til alle elevene, tilpasset deres forutsetninger 

 tydelige og konstruktive tilbakemeldinger til elevene, både faglig og sosialt 

 elevenes mulighet for medvirkning

Et godt utgangspunkt – sammenhengen mellom barnehage og skole

God sammenheng mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig 
opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Det handler både om at det enkelte barns 
læringspotensial ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet får mulighet til 
å bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen i et videre skoleløp. God 
sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til at 
opplæringen tilpasses enkeltbarnet allerede fra første skoledag.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagen i samarbeid med 
skolen, skal legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse. Planer for barns 
overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan, og dette bør også 
komme frem i skolens egne planer.

Tre strategier for forbedring (St.meld 18 – 2010-2011. Læring og fellesskap)

Strategi 1: Fange opp – følge opp 

Barnehagen og skolen skal bli bedre til å fange opp og følge opp dem som trenger hjelp og 
støtte. Gode læringsmiljøer skal stimulere elevenes motivasjon og arbeidsinnsats. Tilpasset 
opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig læringsutbytte. Spesialundervisning skal 
fortsatt være en sikring for dem som ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære 
opplæringen. Spesialundervisningen må ha realistiske mål for hver enkelt elev, konkrete 
tiltak og evaluering av resultater. Skoler må bli mer bevisst på spesialundervisningens mål, 
varighet og resultater. Barnehagens innhold må formidles på en måte som gjør at ulike barn 
kan delta på ulike måter, ut fra egne interesser, kompetanser og utviklingsnivå.

Strategi 2: Målrettet kompetanse – styrket læringsutbytte

Etter hvert som utdanningssystemet har blitt mer tilgjengelig for alle, har mangfoldet av 
behov og egenskaper blant barn og unge gitt barnehagen og grunnopplæringen nye 
utfordringer. Det har endret kravene til førskolelærere og læreres kompetanse. Dersom 
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barnehagen og skolen skal klare å møte mangfoldet av barn og unges egenskaper og behov, 
er det nødvendig med mer spesialisert og målrettet kompetanse. Det skal bygges et lag 
rundt læreren blant annet ved at PP-tjenesten kommer tettere på og at assistenter skal 
brukes riktig.

PP-tjenesten i Dalane er fra høsten 2012 styrket med 1 stilling som er øremerket tidlig 
innsats. Ifølge informasjonsskriv fra PPT er føringene for denne stillingen knyttet mot 
systemtiltak for førskole og 1.-4. trinn i forhold til områdene språk (førskole), lesing og 
matematikk (skole). Arbeidet for å lage en handlingsplan for tidlig innsats igangsettes høst 
2012. Her er det viktig å ha en klar og felles forståelse i kommunen. Hensikten med tidlig 
innsats er i følge forskere at forebyggende arbeid, bedre tilrettelegging av miljøet og 
pedagogiske tiltak på sikt skal føre til en reduksjon i behovet for individuelle tiltak.

Strategi 3: Samarbeid og samordning – bedre gjennomføring 

Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte over hele 
landet. Samarbeidet med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli 
bedre gjennom informasjon og samordning. Foreldre skal ikke selv måtte koordinere 
tjenester til sine egne barn, og de ulike tjenestene skal ikke oppleves som «deltjenester».

NULLTOLERANSE MOT MOBBING

I elevundersøkelsen er mobbing definert slik: …gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en 
eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en 
ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Stikkordene her er ondsinnet og ulikt 
styrkeforhold.

Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing ble revidert oktober 2011. Visjonen for 
kommunen er at skolene skal være fri for all mobbing. Det er nulltoleranse for mobbing i 
Eigersundskolen. Planen pålegger alle skolene å ha en egen plan for håndtering av 
mobbesaker.

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forbygger mobbing. Å legge til rette for et 
godt læringsmiljø er et felles ansvar for kommunen som skoleeier, de ansatte på skolene, 
elever og foresatte.

Forskning viser at fem forhold er grunnleggende i arbeidet med å utvikle og opprettholde 
gode læringsmiljø:

1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
2. Positive relasjoner mellom elev og lærer
3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
4. Godt samarbeid mellom skole og hjem
5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

Kravene til det psykososiale miljøet for elevene er nedfelt i Opplæringsloven i §9a-1.
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

I §9a-3 understrekes skolen sin oppgave: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å 
fremje eit godt psykososialt milj, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt 
tilhør.
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Skolens personalet har en handlingsplikt overfor krenkende atferd i Opplæringsloven §9a-3 
andre ledd: dersom nokon er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 
blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, 
skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er 
nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

BEREDSKAP MOT MOBBING

Eigersund kommune deltar i et utviklingsprosjekt som setter fokus på de vanskelige 
mobbesakene i skolen. Formålet med prosjektet er at elever og familier som lider under 
alvorlig mobbing med fare for liv og helse, skal få hjelp. Prosjektet utfordrer og skal hjelpe 
kommunene til å lage rutinebeskrivelser og etablere et beredsskapsteam rettet mot to ulike 
mobbescenarier: saker der skolen alene ikke kan løse problemet, slik at det er behov for å 
involvere flere (kommunale) tjenester, og saker der elever og foreldre opplever at de ikke når 
fram til skolen og trenger kunnskap om hvor de da kan henvende seg og få hjelp. 
Prosjektperioden går fra juni 2012 til desember 2013 med 3 prosjektsamlinger. Deltakerne i 
prosjektet er fra skole, PPT, barnevern, helse og ansvarlig skole på kommunalt nivå.

Ferdigheter i lesing, skriving og regning

Lese- og skriveferdigheter er grunnleggende ferdigheter som gjelder i alle fag. Det er et mål 
at elevene skal ha gode ferdigheter slik at de både kan tilegne seg og skrive tekster i ulike 
sjangre.

Utvikling av gode lese- og skriveferdigheter henger sammen med tilpasset opplæring. 
Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Alle 
elever har rett på tilpasset opplæring. Opplæringen skal legges til rette slik at elevene skal 
kunne bidra til fellesskapet og kunne oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. Tilpasset 
opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, 
samt variasjon/ intensitet av opplæringen. 

Lesing er en grunnleggende ferdighet som i følge Kunnskapsløftet skal integreres i 
opplæringen i alle fag. Alle lærere er dermed posisjonert som leselærere med ansvar for 
lesing i sine fag.

I arbeidet med å utvikle elevenes leseferdigheter bør læreren fokusere på fire komponenter. 
Det handler om å utvikle elevenes

1. språklige ferdigheter

2. kodingsferdigheter

3. strategiske ferdigheter

4. engasjement for lesing

Tiltak som har fokus i Eigersund kommune de siste årene:
- Bruk av Lesenøkkelen 
- Fokus på og arbeid med lesing (ulike prosjekter)
- Utvikle skolebibliotekene gjennom sentrale prosjekter
- NY GIV er et partnerskap mellom Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene og 

har som målsetning å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Prosjektet er 
delt opp i 3 delprosjekter hvor Eigersund kommune er med i overgangsprosjektet. Det 
er et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av 
elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger. Målet er at de svakeste 
elevene skal få bedre forutsetning for å gjennomføre videregående opplæring. 
Eigersund kommune deltar i NY GIV fra og med skoleåret 2012-2013. I desember 
2012 og mars 2013 skal 6 lærere fra de tre ungdomsskolene skoleres i norsk, 
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matematikk og engelsk. ca10% av elevene på 10. trinn i 2014 vil få tilbud om 
oppfølging i regi av NY GIV.

Regning er en grunnleggende ferdighet som skal integreres i opplæringen i alle fag. Gode 
ferdigheter i regning er nødvendig for å lære seg det enkelte fag, samtidig som det enkelte 
fag kan bidra til at elevene blir gode i regning. Matematikkfaget har hovedansvaret for at 
elevene skal utvikle gode regneferdigheter, og faget skal gi elevene muligheter til å utvikle de 
fem komponentene i god regning som er forståelse, beregning, anvendelse, resonnering og 
engasjement.

Saksbehandlers vurderinger:
Tidlig innsats har vært et nasjonalt. fokusområde de siste årene ut fra erkjennelsen av at 
tidlig hjelp er god (dobbel )hjelp og at forebygging er bedre enn reparasjon.

Når det gjelder spesialpedagogisk hjelp har det i Norge tradisjonelt vært slik at den innsatsen 
økt jo lengre opp i skoleløpet man kommer og i mange tilfeller kan verdien av 
spesialpedagogisk hjelp på ungdomstrinnet diskuteres dersom ikke noe har blitt gjort på et 
tidligere stadium. Holdningen i Norge har i for stor grad vært en ”vente og se” holdning i håp 
om at det rette seg, noe det sjelden gjør. . Dette i motsetning til det som blir gjort i Finnland 
som ofte fremheves som et mønsterland når et gjelder utdanning. Her settes det inn massive 
ressurser på de laveste trinn ut fra tanken om at det er her ”grunnmuren bygges”, og dersom 
denne ikke er solid, vil resten av ”byggverket lett bli vaklende og ustabilt”.

Dette gjelder både grunnlaggende ferdigheter i basisfagene og når det gjelder utvikling av 
sosial kompetanse. Det har imidlertid kommet en økt forståelse av at tidlig hjelp i høy grad 
også omfatter barnehagene. Ofte blir det hevdet at i mange tilfeller vil være mulig på et tidlig 
stadium i barnehageløpet å plukke ut mange av de barna som vil få på problemet senere 
(The chili is te fater om man) Nå går de aller fleste barn i en barnehage, noe som gjør 
identifikasjonen lettere, men da vil ofte utfordringen være å yte hjelp uten en massiv 
ressursinnsats.

Eigersund kommune bruker store ressurser til førskolebarn og elever med spesielle behov 
uten at det er mulig å måle store positive resultater av dette. Spørsmålet er om hjelpen må 
tilrettelegges og organiseres på alternative måter. POPT vil selvsagt spille en nøkkelrolle her 
som rådgivere / veiledere ved de enkelte skolene, mer enn en ressursutløsende 
tilrådningsinstans..

Vedtaket om tidlig innsats innebærer en omdisponering av eksisterende ressurser, og vil 
derfor først og fremst være av symbolsk karakter der det gis politiske signaler om at ”tidlig 
innsats” skal prioriteres. 1.4 stilling settes inn på de laveste klassetrinn uten at det er gjort 
vesentlige endringer i organiseringen. Mest mulig hjelp gis innenfor klassens ramme med økt 
lærertetthet /tolærersystem. De økte POPT ressurser er satt inn på de angjeldende 
klassetrinn. Vedrørende den videre framdrift av tiltaket, vil dette bli vanskeliggjort dersom 
rådmannen forslag til budsjett for 2013 blir vedtatt, siden det innebærer redusert 
ressursinnsats på dette området.

Universell utforming: Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Det er omdisponert budsjettmidler for 2012 til tidlig innsats.
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Økning POPT 0,6 stillinger. Styrking rammetimetall 1. – 4. klasse 1.4 stillinger.

Alternative løsninger:
Gjøre tilføyninger /justeringer til innstillingen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 U 11.11.2009 Til høringsinstansene Høring: Temaplan for skole 2009 - 2013
11 I 18.11.2009 FO Uttalelse - Temaplan for skole

12 I 01.12.2009 Formannskapet
Temaplan for skole 2009 - 2013 - Resultater på 
hver skole mht. elevundersøkelser legges inn

13 I 02.12.2009 Dalane Friluftsråd Uttalelse - temaplan for skole

14 I 02.12.2009 FAU Eigerøy skole
Innspill til høringsutkast: Temaplan for skole 
2009 - 2013

15 I 04.12.2009 FAU Helleland skole Uttalelse - temaplan for skole 2009 - 2013

16 I 04.12.2009
Lærerkollegiet ved 
Helleland skole

Uttalelse - temaplan for skole 2009 - 2013

26 X 01.11.2010 Torfinn Hansen Fokus på mobbing
30 I 11.01.2011 Sokndal kommune Fremmedspråk
31 I 24.10.2011 Sokndal kommune Referat fra møte i rådgiverforum 20.10.11

34 U 26.03.2012 Torfinn Hansen
Temaplan for skole 2009-2013, tilbakemelding 
fra Husabø ungdomsskole

35 X 10.04.2012 Torfinn Hansen
Rullering av temaplan for skole 2009-2013, 
tilbakemelding

36 I 18.06.2012 Sokndal skole Referat fra rådgivermøte 15. juni 2012

37 U 21.06.2012
Fagforbundet; 
Delta; 
FO v/Anna K Hetland

Forslag til Temaplan for skole 2012 - 2016 -
høring og offentlig ettersyn

39 U 26.06.2012
Fagforbundet; 
Delta; 
FO v/Anna K Hetland

Temaplan for skole 2012-2013  - høring -
ettersending av komplett versjon med 
handlingsprogram

44 I 30.07.2012
Delta Eigersund 
avdeling

Uttalelse -Temaplan for skole

40 I 06.08.2012
Utdanningsforbundet 
Egersund

Høringsuttalelse temaplan skole

41 I 08.08.2012 Fagforbundet Høringsuttalelse temaplan skole 2012-2016
45 I 08.08.2012 Fagforbundet Uttalelse til  temaplan for skole 2012 - 2016

48 I 29.08.2012 FAU Helleland skole
Temaplanen 2012 - 2016 - kommentar - FAU 
Helleland skole

47 I 30.08.2012 FAU Husabø skole
Temaplanen 2012 - 2016 - kommentar - FAU 
Husabø

46 I 30.08.2012 Hellvik skole FAU
Temaplan for skole 2012-2016 - uttalelse fra 
Hellvik skole FAU

49 I 12.09.2012 Sokndal kommune
Referat fra møtet  i rådgiverforum 6. september 
2012
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Parter i saken:
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I desember 2010 ble det utstedt brev til samtlige private akseeiere med tilbud om å 
kjøpe aksjene til pålydende kr. 500,-. P.t. har alle private aksjeeiere bortsett fra 3 
avgitt erklæring om at de vil selge sine aksjer, dvs. at av de 37 private aksjer er det 
eierne av 30 aksjer som har gitt erklæring om salg.

Styret i Uninor AS er tidligere gjort kjent med vedtaket i FS – 089/09.

Av praktiske grunner, for å slippe at hver enkelt privat aksjeeier måtte melde inn sine 
aksjer for salg til styret i Uninor AS, har Eigersund kommune, som en midlertidig 
løsning, innløst de 30 private aksjer som var for salg.
En vil nå, i tråd med vedtektenes § 5, be styret i Uninor AS om å godkjenne 
omsetning av 30 aksjer, samt varsle eierkommunene og de private aksjeeierne som 
ikke har avgitt erklæring om å selge sine aksjer.
Dette slik at forkjøpsrett og fordeling av aksjer kan skje iht. til vedtektenes § 5.

Eigersund vil arbeide for å få innløst de resterende 7 private aksjene, jfr. 
formannskapets vedtak, pkt. 4 og 5.  

Kommunen har tilskrevet de resterende aksjeeiere som ennå ikke har ønsket å løse 
inn høsten 2011 og der har også vært mail utveksling med enkelte.

Noen aksjonærer har engasjert seg særskilt i saken både skriftlig og muntlig. For å 
gå med på en frivillig innløsning menes at alle private aksjonerer bør få en 
kompensasjon utover pålydende på kr. 500,- pr aksje.  
Utgangspunktet er det engasjement og den oppfølging som alle har følt over tid.
Slike synspunkter  er utdypet og redegjort for i møte med administrasjonen våren 
2012.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen mener at det er viktig nå å få til en frivillig ordning med alle private 
aksjonærer slik at de samlet sett kan omfordeles på involverte kommuner og være 
med og danne grunnlag for håndteringen og styringen av Uninor AS og den viktige 
funksjonen som bedriften utfører i lokalmiljøet og for de grupper virksomheten er 
innrettet mot.

Eigersund kommune bør derfor lytte til de innspill som er kommet og gå ut med et 
nytt og omforenet tilbud til samtlige private aksjonærer, både de som har takket ja til 
innløsing og de som har vært avventende. Flere aksjonærer har vært involvert i 
bedriften i mange år, helt fra det hele startet på 1990 tallet, utvist et sterkt 
engasjement og hatt mange gode tanker. De vil nå at det engasjement og den 
oppfølging mange nåværende og tidligere ansatte og aksjonærer har følt og 
synliggjort for bedriften på Hovland bør komme til uttrykk i et vedtak fra 
formannskapet om et nytt og bedre tilbud på de aksjer som har vært og er på private 
hender.
Dette rådet fra enkelte aksjonærer har rådmannen forståelse for og ønsker å følge 
opp.
Vi snakker her om ett så lite beløp totalt sett at vi bør fra kommunens side se stort på 
dette og heller forsøke å avslutte saken om innløsning av private måte på en god og 
verdig måte. 
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Dette for å unngå rettslike tiltak (og utgifter) knyttet opp mot tvangsinnløsing som 
også kan diskuteres. 
Rådmannen går for et forslag til vedtak i tråd med dette. 

Universell utforming:
Ikke aktuell problemstilling i denne konkrete saken. 

Økonomiske konsekvenser:
500 kr i forhold til års gjennomsnittet for 1991 tilsvarte kr. 761,55 i oktober 2012.
Dersom vi legger til grunn dette tallet vil tilleggskostnadene for de 30 private aksjene 
som er innløst for kr. 500,- pr. stk samt de 7 private aksjer som vi jobber konkret med 
nå, utgjøre i alt kr. 13.177,35,-.  

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Kjøp av aksjer samt kompensasjon 13177
Sum

Finansieres ved bruk av investeringsfondet.  

~ o ~

Alternative løsninger:
Nåværende tilbud opprettholdes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Ingen

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.06.2009 Styret i Uninor AS Protokoll fra styremøte i Uninor den 12.06.09
3 I 07.07.2009 Styret i Uninor AS Protokoll fra styremøte i Uninor  29.6.09

6 I 19.08.2009 Lund kommune
Styrking av kapitalgrunnlaget for Uninor AS -
Lund kommune

5 U 20.08.2009

Bjerkreim kommune; 
Lund kommune; 
Sokndal kommune; 
Anne Grete Norløff; 
Meydam Egersund AS; 
NVC - Norway; 
Welcon Egersund; 
Visma Services AS; 

Selskapskontroll i Uninor AS
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09/1760
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Avdeling:
Enhet:
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Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Dag Marcus Egaas
Rådgiver
51 46 80 78
dag.egaas@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
149/12 Formannskapet 13.12.2012

Uninor AS - verdifastsettelse - private aksjer  
  
Sammendrag:
Over tid har kommunen arbeidet med spørsmålet om frivillig innløsing av private aksjer i 
Uninor AS. Jfr. FS – 089/09. Vi er ikke helt i mål her og ut fra skriftlige og muntlige 
henvendelser og kontakt med enkelt aksjonærer har administrasjonen kommet til at her bør 
tas grep for å finne en ny økonomisk innfallsvinkel for om mulig å få til en frivillig innløsning 
blant samtlige private aktører.

Saksgang:
Behandles av formannskapet og kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 08.11.2012:                                                         

1. Eigersund kommune tilbyr nåværende og tidligere private aksjeeiere i Uninor AS et 
    nytt og omforenet tilbud kr. 761,55,- pr. aksje for innløsing av de private aksjene i
    Uninor AS.  
2. Tilbudet gjelder alle aksjer også tidligere kjøpte aksjer.
3. Eigersund kommune dekker utgiftene på i alt 13.177,-.

Vedtaket er truffet i medhold av kommunelovens § 13.

Eventuell tidligere politisk behandling:
I 2009 fattet formannskapet følgende vedtak i FS – 089/09:

1. Eigersund kommune stiller til disposisjon et ansvarlig lån pålydende 3 mill. kr. som    
    kapitaltilførsel til Uninor AS. Det gis rente- og avdragsfrihet i 5 år.
2. Rådmannen gis fullmakt til å avtale øvrige betingelser for lånet.
3. Beløpet, 3 mill. kr. dekkes ved bruk av driftsfondet.
4. Eigersund kommune setter som forutsetning for pkt. 1 – 3  at aksjer i Uninor AS eid av
    private kan innløses. Det rettes forespørsel til alle private akjseeiere i Uninor AS om frivillig  
    innløsing av deres aksjer til pålydende.
5. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere andre løsninger i forhold til pkt. 4.

Vedtaket er truffet i medhold av kommunelovens § 13.     

Andre opplysninger / fakta i saken
Rådmannen skrev i 2011 følgende:
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I desember 2010 ble det utstedt brev til samtlige private akseeiere med tilbud om å 
kjøpe aksjene til pålydende kr. 500,-. P.t. har alle private aksjeeiere bortsett fra 3 
avgitt erklæring om at de vil selge sine aksjer, dvs. at av de 37 private aksjer er det 
eierne av 30 aksjer som har gitt erklæring om salg.

Styret i Uninor AS er tidligere gjort kjent med vedtaket i FS – 089/09.

Av praktiske grunner, for å slippe at hver enkelt privat aksjeeier måtte melde inn sine 
aksjer for salg til styret i Uninor AS, har Eigersund kommune, som en midlertidig 
løsning, innløst de 30 private aksjer som var for salg.
En vil nå, i tråd med vedtektenes § 5, be styret i Uninor AS om å godkjenne 
omsetning av 30 aksjer, samt varsle eierkommunene og de private aksjeeierne som 
ikke har avgitt erklæring om å selge sine aksjer.
Dette slik at forkjøpsrett og fordeling av aksjer kan skje iht. til vedtektenes § 5.

Eigersund vil arbeide for å få innløst de resterende 7 private aksjene, jfr. 
formannskapets vedtak, pkt. 4 og 5.  

Kommunen har tilskrevet de resterende aksjeeiere som ennå ikke har ønsket å løse 
inn høsten 2011 og der har også vært mail utveksling med enkelte.

Noen aksjonærer har engasjert seg særskilt i saken både skriftlig og muntlig. For å 
gå med på en frivillig innløsning menes at alle private aksjonerer bør få en 
kompensasjon utover pålydende på kr. 500,- pr aksje.  
Utgangspunktet er det engasjement og den oppfølging som alle har følt over tid.
Slike synspunkter  er utdypet og redegjort for i møte med administrasjonen våren 
2012.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen mener at det er viktig nå å få til en frivillig ordning med alle private 
aksjonærer slik at de samlet sett kan omfordeles på involverte kommuner og være 
med og danne grunnlag for håndteringen og styringen av Uninor AS og den viktige 
funksjonen som bedriften utfører i lokalmiljøet og for de grupper virksomheten er 
innrettet mot.

Eigersund kommune bør derfor lytte til de innspill som er kommet og gå ut med et 
nytt og omforenet tilbud til samtlige private aksjonærer, både de som har takket ja til 
innløsing og de som har vært avventende. Flere aksjonærer har vært involvert i 
bedriften i mange år, helt fra det hele startet på 1990 tallet, utvist et sterkt 
engasjement og hatt mange gode tanker. De vil nå at det engasjement og den 
oppfølging mange nåværende og tidligere ansatte og aksjonærer har følt og 
synliggjort for bedriften på Hovland bør komme til uttrykk i et vedtak fra 
formannskapet om et nytt og bedre tilbud på de aksjer som har vært og er på private 
hender.
Dette rådet fra enkelte aksjonærer har rådmannen forståelse for og ønsker å følge 
opp.
Vi snakker her om ett så lite beløp totalt sett at vi bør fra kommunens side se stort på 
dette og heller forsøke å avslutte saken om innløsning av private måte på en god og 
verdig måte. 
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Dette for å unngå rettslike tiltak (og utgifter) knyttet opp mot tvangsinnløsing som 
også kan diskuteres. 
Rådmannen går for et forslag til vedtak i tråd med dette. 

Universell utforming:
Ikke aktuell problemstilling i denne konkrete saken. 

Økonomiske konsekvenser:
500 kr i forhold til års gjennomsnittet for 1991 tilsvarte kr. 761,55 i oktober 2012.
Dersom vi legger til grunn dette tallet vil tilleggskostnadene for de 30 private aksjene 
som er innløst for kr. 500,- pr. stk samt de 7 private aksjer som vi jobber konkret med 
nå, utgjøre i alt kr. 13.177,35,-.  

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Kjøp av aksjer samt kompensasjon 13177
Sum

Finansieres ved bruk av investeringsfondet.  

~ o ~

Alternative løsninger:
Nåværende tilbud opprettholdes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Ingen

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.06.2009 Styret i Uninor AS Protokoll fra styremøte i Uninor den 12.06.09
3 I 07.07.2009 Styret i Uninor AS Protokoll fra styremøte i Uninor  29.6.09

6 I 19.08.2009 Lund kommune
Styrking av kapitalgrunnlaget for Uninor AS -
Lund kommune

5 U 20.08.2009

Bjerkreim kommune; 
Lund kommune; 
Sokndal kommune; 
Anne Grete Norløff; 
Meydam Egersund AS; 
NVC - Norway; 
Welcon Egersund; 
Visma Services AS; 

Selskapskontroll i Uninor AS
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Dalane energi IKS; 
Oddvar Tveida; 
Jan Helge Havsø; 
Thor Wilhelm Evje; 
Malene Evje; 
Svein Strandnæs; 
Anne Grete Vatnamo; 
Egil Ueland; 
Nils Nordnes; 
Gunvor Stapnes; 
Terje Andreassen; 
Elsa Vigdel; 
Audun Steinsland; 
Eigersund kommune

7 I 24.08.2009 Terje Andreassen Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
8 I 25.08.2009 Dalane energi IKS Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
9 I 26.08.2009 Nils Nordnes Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
10 I 26.08.2009 Svein Strandnæs Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
11 I 26.08.2009 Anne Grete Vatnamo Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
13 I 27.08.2009 Visma Services AS Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
14 I 27.08.2009 Bjerkreim kommune Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
15 I 28.08.2009 Elsa Vigdel Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
16 I 28.08.2009 Audun Steinsland Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
17 I 28.08.2009 Oddvar Tveida Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS

18 I 31.08.2009 Sokndal kommune
VS: Melding om vedtak: Uninor AS -
kapitaltilførsel

19 I 31.08.2009 NVC Security Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS

20 I 31.08.2009
Gunvor Hadland 
Stapnes

Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS

21 I 01.09.2009 Egil Ueland Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
22 I 01.09.2009 Thor Wilhelm Evje Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
23 I 01.09.2009 Malene Evje Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
24 I 01.09.2009 Welcon Egersund Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS

25 U 03.09.2009
Anne Grete Norløff; 
Jan Helge Havsø; 
Meydam Egersund AS

Selskapskontroll Uninor AS - etterlysing av svar

26 I 03.09.2009 Jan Helge Havsø Vedr. selskapskontoll i Uninor

27 I 07.09.2009
Gunvor  Skjelbred 
Stapnes

Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS

28 I 07.09.2009 Anne Grete Norløff Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
29 I 07.09.2009 Meydam Egersund AS Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
30 I 22.09.2009 Anne Grete Norløff Erklæring - selskapskontroll i Uninor AS
31 I 17.11.2009 Uninor AS Avtale om ansvarlig lån

32 I 17.11.2009 Uninor AS
Underskrevet avtale om ansvarlig lån, mellom 
Eigersund kommune og Uninor AS

33 X 23.12.2009 Tore L. Oliversen Uninor AS - låneavtale mm

34 I 28.05.2010 Sokndal kommune
Vedr. selskapskontroll av Uninor AS - Høring 
blant eierne

35 I 14.06.2010 Rogaland Revisjon IKS Rapport - Uninor AS - Selskapskontroll

36 U 08.12.2010
Private aksjeeiere 
Uninor AS

Uninor AS - private aksjer

39 I 11.12.2010 Anne Grete p. Vatnamo Aksept av tilbud - salg av aksjer
40 I 12.12.2010 Gunvor H. Stapnes Aksept av tilbud - salg av aksjer
41 I 13.12.2010 Svein Brath Strandnes Aksept av tilbud - salg av aksjer
37 I 14.12.2010 Oddvar Tveida Spørsmål vedr. tilbud til private aksjonærer i 
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Uninor AS

38 U 14.12.2010 Oddvar Tveida
Svar på spørsmål vedr. tilbud til private 
aksjonærer i Uninor AS

42 I 15.12.2010 Oddvar Tveida Vedr. tilbud til private aksjonærer i Uninor AS

49 I 16.12.2010 Visma Services AS
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

51 I 17.12.2010 Oddvar Tveida
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

43 U 17.12.2010 Jan Helge Havsø Tilbud til private aksjonærer i Uninor AS
44 I 17.12.2010 Elsa Eie Vigdel Aksept av tilbud - salg av aksjer
45 I 19.12.2010 Terje Andreassen Aksept av tilbud - salg av aksjer

46 I 20.12.2010
Gunvor  Skjelbred 
Stapnes

Aksept av tilbud - salg av aksjer

48 I 20.12.2010 Malene Evje
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

50 I 20.12.2010 Thor Wilhelm Evje
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

53 I 20.12.2010 Nils Nordnes
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

47 I 21.12.2010 Dalane energi IKS Aksept av tilbud - salg av aksjer

52 I 22.12.2010 Audun Steinsland
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

54 I 18.01.2011 Welcon Egersund AS
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

55 I 18.01.2011 Welcon Egersund AS
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

56 I 19.01.2011 Johnny Olsen
Erklæring - aksept av tilbud om innløsing av 
aksjer

57 U 27.01.2011

Anne Grete Vatnamo; 
Audun Steinsland; 
Dalane energi IKS; 
Elsa Vigdel; 
Gunvor  Skjelbred 
Stapnes; 
Malene Evje; 
Nils Nordnes; 
NVC - Norway; 
Svein Strandnæs; 
Terje Andreassen; 
Visma Services AS; 
Welcon Egersund; 
Oddvar Tveida; 
Thor Wilhelm Evje

Ad. innløsing av private aksjer i Uninor AS

58 I 14.02.2011 Elsa Vigdel Overføring av aksje i Uninor

59 X 16.02.2011
Terje Jørgensen; 
Solveig Ege Tengesdal

Innløsning av private aksjer i Uninor AS - styrets 
godkjenning

60 I 14.03.2011 Egil Ueland Salg av aksje i Uninor
64 U 18.10.2011 Egil Ueland Innløsing av aksje i Uninor AS
63 U 18.10.2011 Meydam Egersund AS Innløsing av aksjer - Uninor AS
62 U 18.10.2011 Anne Grethe Norløff Innløsing av aksje  - Uninor
61 U 18.10.2011 Jan Helge Havsø Innløsing av aksje - Uninor AS
67 U 27.03.2012 Anne Grethe Norløff Innløsing av aksje i Uninor As
65 U 27.03.2012 Egil Ueland Innløsing av aksje i Einino As
66 U 27.03.2012 Jan Helge Havsø Innløsing av aksje i Uninor AS
68 U 27.03.2012 Meydam Egersund AS Innløsing av aksjer - Uninor AS
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Parter i saken:
Nåværende og tidligere private aksjonærer.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.11.2012
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/1267
Journalpostløpenr.:
12/29674

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Dag Marcus Egaas
Rådgiver
51 46 80 78
dag.egaas@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
150/12 Formannskapet 13.12.2012

Skjenkekontroller - Hauen Kro
  
Sammendrag:
Grunnet andre presserende oppgaver har oppfølging av skjenkerapportene blitt 
liggende en stund i administrasjonen. Det arbeidet vil dog bli prioritert fremover. 
Denne saken skriver seg dog tilbake til tiden før prikkbelastingssystemet ble innført i 
sommer og blir å behandle etter de gamle regler som gjaldt frem til 30.06.12.
Det var først i september vi fant tidspunkt for å avholde dialog møte og mottok 
kommentarer. 

Saksgang:
Behandles av formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012:
Hauen Kro AS gis en skriftlig advarsel som følge av skjenkerapport, datert 26/5, 
mottatt i kommunen fra skjenkekontrollen 1. juni 2012.. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ikke tidligere behandlinger her.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Sanksjoner her i følge det gamle regelsettet: ”Salg eller skjenking til åpenbart 
berusede personer: 1. gangs overtredelse: Skriftlig advarsel og bevillingshaver 
innkalles til samtale med bevillingsmyndigheten.  

Saksbehandlers vurderinger:
Det er avholdt dialogmøte slik regelverket skisserer og Hauen Kro AS har fått 
anledning til å uttale seg. Konf vedlegg.
Rådmannen understreker at denne saken som dessverre har blitt liggende litt lenge 
men som ikke kunne behandles ferdig før nå i høst, blir å følge opp i forhold til 
gammelt regel sett før prikkbelastingssystemet  ble innført. Orientering i forhold til det 
nye opplegget kommer vi tilbake til da vi behandler saker i disse dager etter nytt 
system også. 
Hensett til denne konkrete saken fra før 1.7 er en riktig oppfølging etter det gamle 
regelsettet å gi en skriftlig advarsel. Det innstilles i tråd med dette.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Ingen

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
233506 Rapport fra skjenkekontroll 26.05.12
233507 Tilleggsrapport
245664 Kommentarer vedr. skjenkekontroll Hauen Kro 26.05.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.05.2012
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Rapport fra skjenkekontroll 26.05.12

2 U 11.06.2012 Hauen Kro Skjenkekontroll - Hauen Kro
3 U 03.07.2012 Hauen Kro Hauen Kro - skjenkekontrollen - 26.05
4 U 24.08.2012 Hauen Kro Hauen Kro - Skjenkekontroll - 26.05.12

5 I 17.09.2012 Hauen AS
Kommentarer vedr. skjenkekontroll Hauen Kro 
26.05.12

Parter i saken:
Hauen Kro AS
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.11.2012
Arkiv: :FE-233
Arkivsaksnr.:
12/997
Journalpostløpenr.:
12/29289

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Levekårsavdelingen
Seksjon kulturformidling
Ernst Torgersen
Driftsleder
51 46 82 26
ernst.torgersen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
151/12 Formannskapet 13.12.2012

Byteltet - søknad om delvis fritak fra billettavgift
  

Sammendrag:
I forbindelse med budsjettarbeidet for 2012, gjorde Formannskapet vedtak om at det skulle 
avkreves kr. 25 pr. solgte billett ved arrangementer i Byteltet.
I samme sak ble det gitt rom for å søke om fritak for denne avgiften.

I forbindelse med årets Oktoberfest er det fakturert kr 110.000 basert på et publikumstall på 
4.400.
Arrangøren (Egersunds mandsangerforening og Berentsens brygghus) Har søkt om å få 
refundert halvparten av beløpet, -kr. 55.000.

Saksgang:
Avgjøres av Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak 16.11.2012:

Søknad om refusjon avslås.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen politisk behandling etter at vedtaket om billettavgift ble innført.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Som et resultat av innføring av billettavgift ble publikum gjort oppmerksom på at kr. 25 var 
lagt på billettprisen som kommunal avgift. Dette ble skrevet på billettene.

Saksbehandlers vurderinger:
Leietakere i Byteltet som selger billetter vurderer selv om de vil la dette være et tillegg til den 
prisen man opprinnelig hadde budsjettert med.
I dette tilfellet vurderes ikke den innbetalte billettavgiften som et tap for arrangøren.

Man har stor forståelse for formålet for bruken av økt inntekt, og tiltaket med oppgradering av 
tidligere Losjen er prisverdig. Likevel vil det være diskutabelt om avgiften som er lagt til 
billettprisen omgjøres i ettertid til å være en del av inntekten.

Budsjettet for inntekter til Byteltet er kr. 160.000 for inneværende år
Regnskapet viser pr. 15. november  kr. 157.061
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Universell utforming:
Ikke relevant for saken

Økonomiske konsekvenser:

Ingen dersom søknaden ikke blir imøtekommet.

Søker ber om refusjon på kr. 55.000

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Dersom søknaden blir imøtekommet: 55.000
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

0
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

1.Søknaden imøtekommes med kr. 55.000

2. Søknaden innvilges med et mindre beløp.
o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
252464 Forespørsel om refusjon av billettavgift i forbindelse med Oktoberfesten 2012
252887 Svar på forespørsel om refusjon av billettavgift i forbindelse med Oktoberfesten 2012

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 24.04.2012 Alf Ståle Egelandsdal Avgift på leie av byteltet

2 I 01.11.2012
Egersunds 
Mandsangerforening

Forespørsel om refusjon av billettavgift i 
forbindelse med Oktoberfesten 2012

3 U 08.11.2012
Egersunds 
Mandsangerforening

Svar på forespørsel om refusjon av billettavgift i 
forbindelse med Oktoberfesten 2012

Parter i saken:
Eigersund kommune
Egersunds mandssangforening
Berentsens brygghus
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EIGERSUND KOMMUNE

Levekårsavdelingen
Seksjon kulturformidling

Egersunds Mandsangerforening

Postboks 305
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/28676 / 12/997 / FE-233 Dato: 08.11.2012

Saksbehandler: Ernst Torgersen Direkte telefon: 51 46 82 26 /

E-post: ernst.torgersen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 01.11.2012

Forespørsel om refusjon av billettavgift i forbindelse med Oktoberfesten 2012

Saken vil bli forelagt Formannskapet til avgjørelse 13. desember

Med vennlig hilsen

Ernst Torgersen
Driftsleder
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.11.2012
Arkiv: :FA-X01
Arkivsaksnr.:
12/2029
Journalpostløpenr.:
12/28874

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Jan Petter Leidland
Førstekonsulent
51 46 80 24
jan.petter.leidland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
152/12 Formannskapet 13.12.2012

Tildeling av 17. mai arrangementet for 2013
  

Sammendrag:
Det har denne gangen kommet inn en søknad angående 17. mai arrangementet for 2013. 
Søknaden er fra Egersund Idrettsklubb som også er den arrangøren som står for tur etter 
den veletablerte ”turnusen” som Eigersund kommune benytter ved tildelingen av dette 
arrangementet. EIK foreslås derfor tildelt 17. mai arrangementet for 2013.
Høsten 2009 gjennomførte Eigersund kommune en hovedevaluering av 17. mai 
arrangementet sammen med alle arrangørene. Generelt var arrangørene da godt fornøyd 
med samarbeidet med Eigersund kommune angående avviklingen av 17. mai 
arrangementet. Enkelte endringer ble gjennomført i etterkant av evalueringen.
Det er foretatt endringer i forskrift ”om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.” Gjeldende fra og 
med 2011. Spesielt berører dette arrangørene gjennom utarbeiding av planer/rutiner for 
sikker saluttering. Alle arrangørene er grundig orientert om dette forhold og påminnes 
spesielt i forbindelse med det enkelte arrangement. 

Saksgang:
Rådmannen innstiller til Formannskapet som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 10.11.2012:

1. 17. mai arrangementet for 2013 tildeles Egersund Idrettsklubb. Tildelingen skjer  
     på følgende vilkår:
  a) Eventuelt arrangement i Idrettsparken fritas for leie.
  b) Eventuelt arrangement i kulturhuset og/eller Egersundshallen fritas for leie.
  c) Arrangøren oversender regnskap for arrangementet til Eigersund kommune.
  d) Det kommunale tilskuddet på kr. 75.000 dekkes over konto 14707.1011

 2. Til 17. mai arrangementene på Hellvik og Helleland ytes det kr. 8000 til hvert arrangement
  I tillegg ytes det kr. 3.500 til hvert arrangement til dekning av utgifter forbundet med 
  bespisning av korpsene. Samlet beløp på kr. 23.000 dekkes over konto 14707.1011.

 3. Til 17. mai arrangementene på Eigerøy skole, Rundevoll skole, Grøne Bråden skole og 
  Husabø skole bevilges kr. 5000 pr. skole. Tilskuddene dekkes over konto 14707.1011.

 4. Tilskuddene gitt i vedtakets punkt 2. og 3. kan bare benyttes i forbindelse med opplegg 
eller arrangementer som avvikles på 17. mai.

 5. Start for barnetoget er kl. 10.00 jfr. vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den 19.02.09

6. Det er bare hovedarrangøren som har rett til å benytte det området som er avmerket på 
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  kartet over Egersund sentrum, datert 19.11.96 som salgsplass 17. mai.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
17. mai arrangementet for 2008 ble annonsert i Dalane Tidende den 3. og 5. oktober med 
søknadsfrist den 22. oktober.  En søknad kom fra Egersund Idrettsklubb. EIK står da også 
for tur til å få arrangementet i tråd med den vel etablerte ”tildelingsturnusen” som Eigersund 
kommune benytter ved tildelingen av arrangementet.

Siden midten av åttiårene har Eigersund kommune hatt en fast og forutsigbar fordeling med 
hensyn til den årlige tildelingen av 17. mai arrangementet. Denne praksisen ble etter hvert 
formalisert gjennom politisk behandling a F-sak 398/96 i forbindelse med godkjenning av 
kommunale retningslinjer for tildeling av 17. mai arrangementet. Følgende oversikt viser 
hvordan 17. mai arrangementet har blitt fordelt fra 1990 av:

1990:  Egersund Tennisklubb
1991:  Idrettslaget Eiger
1992:  EIK
1993:  Egersund Mandssangforening/Egersund Musikkforening
1994:  Egersund Tennisklubb
1995:  Egersund Blåseorkester
1996:  Idrettslaget Eiger
1997:  EIK
1998:  Egersund Mandssangforening/Egersund Musikkorps
1999:  Egersund Tennisklubb
2000:  Egersund Blåseorkester/Husabø skolekorps
2001:  Idrettslaget Eiger 
2002:  EIK
2003:  Egersund Mandssangforening/Egersund Musikkorps
2004:  Egersund Tennisklubb
2005:  Egersund Turnforening/Egersund Blåseorkester
2006:  Idrettslaget Eiger
2007:  EIK
2008: Egersund Mandssangforening/Egersund Musikkorps
2009: Egersund Racketklubb – Tennis
2010: Egersund Golfklubb
2011: Egersund Blåseorkester
2012: Idrettslaget Eiger

Annen informasjon
Siste hovedevaluering av samarbeidet mellom de aktuelle lag og foreninger og kommunen 
ble gjennomført høsten 2008. Representantene for de berørte lag og foreninger ga uttrykk for 
at de i hovedsak var tilfreds med den praksisen som Eigersund kommune fulgte. De ba dog 
om at det faste tilskuddet ble økt på grunn av blant annet kostnadsutviklingen og ønsket om 
å kunne øke tilskuddene til blant annet musikkorpsene. Hovedtilskuddet hadde vært 
uforandret helt siden 2000. Dette ønsket ble imøtekommet av Eigersund kommune i 
forbindelse med budsjettbehandlingen og tilskuddet ble hevet fra kr. 50.000 til kr. 75.000. 
Gjeldende fra og med hovedarrangementet i 2009. Inntrykket var at arrangørene de siste 
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årene gjennomgående har vært meget godt fornøyde med det økonomiske resultatet etter 
sine respektive arrangementer.

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff ble innskjerpet med effekt fra og med 2011.
Det fikk enkelte konsekvenser for arrangørene. Først og fremst gjelder dette salutteringen. 
Skriftlig søknad skal sendes til brannsjefen inneholdende en plan for sikker saluttering og 
skal foreligge i rimelig tid før arrangementet. Alle arrangørene er blitt grundig orientert om 
dette og alle fremtidige arrangører vil motta en påminning i forbindelse med melding om 
tildeling av arrangementet. 

I en periode var det ulik praksis når det gjaldt starten på barnetoget blant 17. mai 
arrangørene. Flertallet ønsket dog et kl. 10.00 som et fast starttidspunkt. Etter egen sak i 
utvalget for kultur- og oppvekst, fattet utvalget den 19.02.09 et for arrangørene bindende 
vedtak om at barnetoget skal starte kl. 10.00. Dette gjenspeiles nå som et eget punkt i det 
årlige vedtaket om tildeling av arrangementet.

Saksbehandlers vurderinger:
Den oversikten som er gjengitt ovenfor viser den stabiliteten som lenge har vært blant de lag 
og foreninger som har hatt ansvaret for 17. mai arrangementene helt tilbake fra åttiårene. 
Det er faktisk uvanlig at en ny arrangør som Egersund Golfklubb melder sin interesse for 
denne oppgaven. 

Denne stabiliteten har bidratt mye til at vi i byen/kommunen har kunnet nyte godt av solid 
gjennomførte arrangementer år etter år. Det er mange steder i landet der dette ikke er noen 
selvfølge. Eigersund kommune håper også i fortsettelsen å kunne gi arrangørene så gode 
rammebetingelser som mulig. Det er et stort løft å stå ansvarlig for 17. mai arrangementet. 
Spesielt for de mindre lagene/foreningene. Det er derfor viktig at arrangørene sitter igjen 
med et økonomisk resultat som gjenspeiler denne innsatsen. Og det har i høy grad vært 
tilfellet de senere årene. Også i de årene der værforholdene har vært vanskelige.

Universell utforming:
Lite aktuelt i en ren tildelingssammenheng som foreliggende sak handler om

Økonomiske konsekvenser:
Det foreligger ingen spesielle økonomiske konsekvenser utover de beløpene som er tildelt i 
rådmannens forslag til vedtak. Det er ikke foreslått noen endringer når det gjelder størrelsen 
på tilskuddsatsene. På kontoen ”Tilskudd for 17. mai” er det avsatt kr. 100.000.  

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

  100.000
Sum   100.000

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum         0

~ o ~

Alternative løsninger:
Eventuelt endre størrelsen på tilskuddene i rådmannens forslag til vedtak. Ingen alternative 
arrangører har søkt på årets arrangement. 

~ o ~
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.10.2012 Egersund Idrettsklubb Søknad om å arrangere 17. mai 2013

Parter i saken:
Egersund Idrettsklubb, Postboks 366, 4379 Egersund
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.11.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/2220
Journalpostløpenr.:
12/29188

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
153/12 Formannskapet 13.12.2012

Referatsaker til formannskapets møte 13.12.2012
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 14.11.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/28799 I 07.11.2012 LVSH
Vertskommunetilskuddene 
og pensjonsutfordringene i 
årene som kommer.

2 12/28381 I 31.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Robåten FUS 
barnehage for 2012

3 12/28382 I 31.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Kiellandskogen 
FUS barnehage as

4 12/28383 I 31.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Stadfesting av vedtak om 
tilskudd til Helleland FUS 
barnehage as for 2012

5 12/28384 I 31.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppheving av vedtak om 
tilskudd til Hestnes FUS 
barnehage for 2012
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Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
253078 Brev vertskommunene.doc
252378 Stadfesting av vedtak om tilskudd til Robåten FUS barnehage for 2012
252379 Stadfesting av vedtak om tilskudd til Kiellandskogen FUS barnehage as
252380 Stadfesting av vedtak om tilskudd til Helleland FUS barnehage as for 2012
252381 Oppheving av vedtak om tilskudd til Hestnes FUS barnehage for 2012
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LVSH
LANDSSAMMENSLUTNINGEN Styreleder: Anita Ihle Steen
AV VERTSKOMMUNER Tlf: 91 74 67 62
FOR SENTRALINSTITUSJONER e-post: ais@ringsaker.kommune.no
I DET TIDLIGERE HVPU

Generalsekretær: Svein Erik Hilmen
Tlf: 95 75 53 07
e-post: sv-er-h@online.no

Kontoradresse:
LVSH, Søndre Land kommune, 2860 HOV
Tlf: 61 12 65 58/Fax 61 12 64 21
Foretaksnummer: 989 300 563

7.11.2012

Til medlemskommunene i LVSH

Prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet                      

Arbeid med pensjonssaken                      

Landskonferanse 2013

Styret i LVSH har 30.10.2012 hatt møte med Helse- og 

omsorgsdepartementet ved Liv Klyve og Helsedirektoratet ved Trude 

Horne om prosjektregnskap og pensjonssaken. 

HOD har etter forslag fra Helsedirektoratet gitt tilslutning til 

regelverk om prosjektregnskap for bruk av vertskommunetilskuddet. 

Dette gis virkning fra budsjettåret 2013. Helsedirektoratet vil 

sende ut orienteringsskriv til vertskommunene om det nye regelverket 

i løpet av november.

Vi videreførte dialogen om de særskilte pensjonsutfordringene for 

vertskommunene. Liv Klyve bekreftet at Departementet nå kjenner godt 

til saken og det var forståelse for at LVSH jobber videre sammen med 

HOD, for å prøve å finne en løsning. HOD vil også involvere 

Kommunal- og regionaldepartementet i dette arbeidet.

Styret har besluttet at neste landskonferanse avvikles på Gjøvik

11.–12.3.2013. Det tas sikte på befaring i vertskommunen Østre 

Toten. Sett derfor av disse møtedatoene alt nå.

Med vennlig hilsen

Anita Ihle Steen Svein Erik Hilmen
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Damveien 35 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland  Stokkandveien 4 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4371  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       

 
 
06.11.2012 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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